ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор Технічного ліцею
___________ Олена ІЛЮШИНА
Наказ №

від 31.08.2020р.

ПОЛОЖЕННЯ

Позашкільного підрозділу
Технічного ліцею

Прийнято на засіданні
Педагогічної ради ліцею
протокол №1 від 31.08.2020р.
Голова Ради
_______ Олена ІЛЮШИНА
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Загальна частина.
1.1. Позашкільний підрозділ Технічного здійснює

навчання

і

виховання здобувачів освіти у позаурочний час.
1.2. Мова навчання і виховання у позашкільному підрозділі визначається
Конституцією

України

і

відповідним

законом

України.
1.3. Позашкільний підрозділ працює за річним планом роботи, погодженим із
директором.
1.4. Навчально-виховний
здійснюється

за

процес

типовими

у

позашкільному

навчальними

планами

і

підрозділі
програмами,

затвердженими Міністерством освіти та науки України та погодженими
відповідними місцевими органами виконавчої влади.
1.5.

Середня

відділів,
та

наповнюваність

гуртків,

груп,

секцій,

відділень,

студій та інших творчих об'єднань (далі - гуртків, груп

інших

творчих

об'єднань)

у

позашкільному

підрозділі

становить, як правило, 10 - 15 вихованців, учнів і слухачів.
1.6.

Навчальний

рік

у

позашкільному

підрозділі

починається 1 вересня та закінчується 31 травня.
Організація освітнього процесу.
2.1.Керівник гуртка працює з учнями відповідно до календарного планування
гурткової роботи. Календарне планування

погоджується з заступником

директора виховної роботи і затверджується директором ліцею.
2.2. Додаткова освіта здобувачів освіти здійснюється в одновікових і
різновікових об’єднаннях (студія, ансамбль, секція, група). Однією з форм

здобувачів освіти є індивідуальна та групова робота, що проводиться з метою
розвитку та підтримки обдарованих і талановитих учнів, здобуття ними
практичних навичок та оволодіння знаннями в сфері науки, культури,
мистецтва, фізичної культури та спорту для задоволення їх потреб у
професійному самовизначення і творчій самореалізації.
2.3.Заступник директора з виховної роботи організовує гурткову роботу на
підставі річного плану позашкільного підрозділу.
2.4. Гурткова робота організовується за напрямами позашкільної освіти
відповідно до типових освітніх планів, секцій та інших творчих об’єднань:
- науково-технічний,
- художньо-естетичний,
- спортивно-оздоровчий,
- гуманітарний,
- військово-патріотичний.
2.5. До індивідуальної, гурткової роботи залучаються здобувачі освіти, які
потребують професійної допомогти для поглиблення знань відповідно їхнім
творчим здібностям і обдарованості та вдосконалення набутих навичок,
умінь,

підготовки

сольних

номерів,

партій,

підвищення

спортивної

майстерності.
2.6. Гурткова робота в позашкільному підрозділі здійснюється працівниками
з фаховою освітою за відповідним напрямком.
2.7. Гурткова робота організовується в позашкільному підрозділі для
здобувачів освіти, здійснюється шляхом використання різних організаційних
форм проведення освітнього процесу: заняття, урок, індивідуальне заняття,
групове заняття, фізкультурно-оздоровчі та навчальних-тренувальні заняття,
репетиції, а також з використанням інших форм, передбачених статутом ліцеї
повного дня. Заняття можуть організовуватися також у формі:
об’єднання груп для проведення репетицій вокальних, хореографічних,
хорових, театральних колективів, постановки спектаклів, концертів,

екскурсій, спортивних змагань, конкурсів, акцій, виставок, квестів, флешмобів, вікторин, семінари, дискусії і т.інше.
2.8. Гурткова робота може проводитись у приміщенні ліцею, інших освітніх
закладах, на базі спортивних стадіонів.
2.9. Зміст проведеної гурткової роботи обліковується у відповідному
журналі. Заступник директора з виховної роботи систематично здійснює
контроль за веденням журналів і забезпечує їх зберігання.
2.10. Середня наповнюваність гуртків, груп та інших творчих об’єднань
становить, як правило 10-15 здобувачів освіти , чисельність склад груп, у
яких передбачено індивідуальне навчання становить від 1 до 5 здобувачів
освіти. Прийом до гуртків може здійснюватися протягом навчального року за
бажанням учнів 5-11 класів, за згодою батьків або осіб, які їх замінюють.
2.11. Тривалість одного гурткового заняття визначається навчальними
програмами з урахуванням психофізіологічного розвитку та допустимого
навантаження для різних вікових категорій і становить для учнів середнього
та старшого віку - одна академічна година.
Короткі перерви між заняттями є робочим часом керівника гуртка і
визначаються режимом щоденної роботи.
2.12. Відповідальними за життя та здоров’я учнів під час їх перебування на
гуртках є керівники гуртків.
2.13.

Відповідальними

за

збереження

навчального

обладнання,

що

використовується для організації гурткової роботи є керівник гуртка.
2.14. Медичне обслуговування здобувачів освіти позашкільного підрозділу
забезпечується медичним персоналом.

