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Кочеток

№ 106

Про створення комісії
по
складанню робочого навчального
плану
школи-інтернату
на
2013/2014 навчальний рік
На підставі листа Міністерства освіти і науки України від 20.05.2013 №
1/9-349 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів

та

структуру 2013/2014 навчального року», інших нормативних документів з
метою своєчасного складання навчального плану, оптимального використання
годин варіативного компоненту

планів, годин, відведених на проведення

факультативів, курсів за вибором тощо, з урахуванням специфіки контингенту
вихованців, їх навчальних потреб і можливостей
НАКАЗУЮ:
1. Створити комісію по складанню робочого навчального плану школиінтернату на 2013/2014 навчальний рік у складі:
- Чоломбитько О.В., заступника директора по навчальній роботі –
голови комісії;
- Усевич Т.В., вчителя історії, керівника методичного об’єднання
гуманітарного циклу – члена комісії;

- Даниленко Н.М., вчителя хімії та біології, керівника методичного
об’єднання природничо-математичного циклу – члена комісії;
- Бабути Т.І., вчителя початкових класів, керівника методичного
об’єднання вчителів і вихователів початкових класів – члена комісії.
- Василевської І.О., вчителя української мови та літератури.
2. Комісії по складанню робочого навчального плану:
2.1. Провести аналіз використання годин варіативної складової робочого
навчального плану у 2012/2013 навчальному році, годин, відведених на
проведення факультативів, спецкурсів .
До 27.05.2013
2.2. Надати рекомендації щодо складання робочого навчального плану на
2013/2014 навчальний рік.
До 28.05.2013
2.3.Перевірити та систематизувати оновлену картотеку навчальних програм , за
якими будуть викладатися навчальні предмети інваріантної та варіативної
складових у 2013/2014 навчальному році.
До 03.06.2013
3.Заступнику директора по навчальній роботі Чоломбитько О.В.:
3.1. Забезпечити організаційний та методичний супровід складання робочого
навчального плану на 2013/2014 навчальний рік.
3.2. Скласти робочий навчальний план на 2013/2014 навчальний рік та додатки
до плану.
До 04.06.2013
3.3. Погодити

робочий навчальний план на 2013/2014

навчальний рік на

засіданні ради школи- інтернату.
05.06.2013
3.4.Погодити робочий навчальний план на 2013/2014 навчальний рік на
засіданні педагогічної ради школи- інтернату.
05.06.2013

3.3 . Погодити у КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» навчальні
програми, за якими будуть викладатися навчальні предмети інваріантної та
варіативної складових у 2013/2014 навчальному році.
До 10.06.2013
3.4. Подати

на погодження

до Департаменту науки і освіти Харківської

обласної державної адміністрації

робочий навчальний план на

2013/2014

навчальний рік.
У визначений термін
4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Директор школи
Чоломбитько., 05746-262-17

Н.І. Пенкіна
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