
Пояснювальна записка 

 

    У ліцеї ім. В.Симоненка ЛМР у 2022-20223н.р. є 42 класи, де навчається 1261 учень. 

З них у школі І ступеня – 16 класів, де навчається 495 учнів. На змішаній формі 

навчання 465 учнів, сімейна форма навчання 29 учнів, екстернат – 1 учень В школі ІІ 

ступеня -  20 класів, де  навчається 609 учнів. На змішаній формі навчання 549 учнів, 

сімейна форма навчання 48 учнів, екстернат –12 учнів. В  школі ІІІ ступеня  -  6 класів, 

де  навчається 157 учнів. На змішаній формі навчання 146 учнів, сімейна форма 

навчання 9 учнів, екстернат – 2 учні. 

 

Навчальні плани на 2022-2023 н.р. складались на основі: 

 

 І ступеня: 

1-4 клас – «Типового навчального плану для початкової школи з навчанням 

українською мовою», затвердженого Наказом МОН України від 20.04.2018 р. № 407 

«Про затвердження Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти       

І ступеня» 

 

II ступеня: 

 5 класи –  «Типового навчального плану для 5-9 класів закладів загальної середньої 

освіти з навчанням українською мовою » (Додаток 3), затвердженого наказом МОН 

України від 19.02.2021р. № 235  «Про затвердження Типової освітньої програми для  

5-9 класів закладів загальної середньої освіти » 

 

6 – 9 класи –  «Типового навчального плану спеціалізованих шкіл з навчанням 

українською мовою і  поглибленим вивченням іноземних мов» (Таблиця 3), 

затвердженого наказом МОН України від 20.04.2018 р. № 405  «Про затвердження 

Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня» 

 

 ІІІ ступеня: 

10  та 11 клас «Типового навчального плану для 10-11 класів закладів загальної 

середньої освіти» (Таблиця 2, 3), затвердженого наказом МОН України від 20.04.2018 

р. № 408 «Про затвердження Типової освітньої програми закладів загальної середньої 

освіти ІІІ ступеня» (в редакції наказу Міністерства освіти і науки України  від 

28.11.2019 р. №1493).   

 

     В 5-11-х класах здійснено перерозподіл навчального часу інваріантної складової з 

метою збільшення кількості годин на вивчення іноземної мови. В 5-11-х класах 

варіативна складова  використовується для збільшення годин на вивчення окремих 

предметів та консультацій.  

    Навчання в ліцеї здійснюється у дві  зміни з використанням змішаної форми 

навчання. У понеділок очно навчаються учні 3,4,9-11 класів, учні 1,2,5-8 класів вчаться 

дистанційно. У вівторок, середу, четвер у першу зміну очно навчаються 1-4 класи, у 

другу зміну учні 5-8 класів, учні 9-11 класів вчаться дистанційно. У п'ятницю очно 

навчаються учні 1,2,9-11 класів. 

   У закладі працює 5 груп продовженого дня. 
 



 

                                   

 


