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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
До складу Запорізького навчально – виховного комплексу «Запорізька Січ» військово – спортивного профілю
Запорізької міської ради Запорізької області входить позашкільний підрозділ. На базі школи – комплексу в 2000 році
було створено міський загальноосвітній комплекс патріотичного виховання дітей та молоді «Запорізька Січ» (згідно з
рішенням 19 сесії 23 скликання Запорізької міської ради від 18.10.2000 № 19 «Про реорганізацію школи - комплексу
краєзнавчо – екологічного навчання та виховання № 43 та Запорізького міського клубу юних моряків і річників в
Міський загальноосвітній комплекс патріотичного виховання дітей та молоді «Запорізька Січ»). В 2004 році наказом
міськУОН від 10.010.04 №8 «Про передачу приміщень та майна клубів за місцем проживання підпорядкованих
управлінню житлового господарства в оперативне управління управлінню освіти Запорізької міської ради» до
комплексу приєднали дитячий клуб Хортицького району «Соляріс» (пр. Преображенського, 29), який став
структурною одиницею позашкільного підрозділу.
Міський загальноосвітній комплекс патріотичного виховання дітей та молоді «Запорізька Січ» відповідно до
рішення Запорізької міської ради від 24.11.04 №17 «Про реорганізацію загальноосвітніх навчальних закладів міста»
було перейменовано в Запорізький навчально – виховний комплекс «Запорізька Січ» військово-спортивного профілю
Запорізької міської ради Запорізької області.
Основними завданнями освітнього процесу в позашкільній освіті у 2021-2022 навчальному році залишаються:
- забезпечення безперервності та наступності освітнього процесу;
- гармонійне поєднання інтересів особистості, суспільства, держави у питаннях творчого та інтелектуального
розвитку дітей і молоді;
- спрямування педагогічних технологій, інноваційних процесів на особистість дитини, на розкриття її
здібностей, на задоволення інтересів і потреб у самовизначенні, на орієнтацію підростаючого покоління на
здоровий спосіб життя.
Педагоги позашкільного підрозділу працюють над реалізацію проблемного питання підрозділу «Створення
збагаченого середовища для успішної самореалізації особистості дитини через виховання патріотизму як почуття і як
базової якості особистості».
Навчальний план позашкільного підрозділу ЗНВК «Запорізька Січ» на 2021 – 2022 навчальний рік складений
відповідно до Законів України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», Положення Кабінету Міністрів України від
06.05. 2001 р. №433 «Про позашкільний навчальний заклад» та Типових навчальних планів для організації освітнього

процесу в позашкільних навчальних закладах системи Міністерства освіти і науки України і складається з трьох рівнів
– початкового, основного, вищого.
Навчання дітей позашкільного підрозділу здійснюється в навчальних групах, які формуються на основі гуртків.
Адміністрацією комплексу вживаються заходи щодо збереження мережі гуртків, зміцнення матеріально – технічної
бази та методичного забезпечення, створюються необхідні умови для здобуття позашкільної освіти для різних
категорій дітей. В зоні особливої уваги педагогів комплексу – залучення до гурткової роботи дітей-сиріт, дітей з
багатодітних родин, дітей із зони ООС та АТО.
На основі річного аналізу, запитів батьків та інтересів учнів, тенденції розвитку сучасного освітнього простору, в
2021-2022 навчальному році формується наступна мережа гуртків:
- фізкультурно –спортивний напрямок – 4 гуртка, 15 груп, 225 дітей;
- військово – патріотичний напрямок – 2 гуртка, 8 груп, 120 дітей;
- художньо – естетичний напрямок – 4 гуртка, 7 груп, 105 дітей;
- науково-технічний – 1гурток, 4 групи, 60 дітей.
Наявна мережа гуртків відповідає типу закладу, стану фінансування, статутним завданням.
Всього гуртковою роботою буде охоплено 510 дітей віком від 6 до 18 років.
Розподіл груп за рівнями навчання
Рік навчання
Рівень початковия
1 в них
2 в них
учнів
учнів
6
90
10
150

1 в них
учнів
4
60

Рік навчання
Рівень основний
2 в них
3 в них
учнів
учнів
4 60
2
30

4 в них
учнів
7
105

1 в них
учнів
0
0

Рік навчання
Рівень вищий
2 в них
3 в них
учнів
учнів
1
15
0
0

4 в них
учнів
0
0

Гурткова робота в навчальному закладі організована на базі школи, у приміщеннях дошкільного підрозділу, на
базі філій - клуб "Соляріс" та клуб юних моряків, що перебувають поза межами розташування закладу і виконують
освітню діяльність та діяльність щодо організації змістовного дозвілля. Це дає можливість охопити позашкільною
освітою дітей як на о. Хортиця, так і Хортицькому та Дніпровському районах. Освітній процес буде організований
за шестиденним робочим тижнем.

У складі педагогічного колективу працюють як коріфеї-позашкільники, так і перспективна, творча молодь.
У 2021 – 2022 навчальному році робота керівників гуртків буде зосереджена на формуванні творчої активності
вихованців у освітньому процесі шляхом пошуку нових форм, методів та прийомів роботи.
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В зоні особливої уваги педагогів комплексу є залучення до гурткової роботи дітей-сиріт, дітей з багатодітних родин,
дітей вимушених переселенців.
Порівняльна таблиця складу вихованців за соціальним статусом
№
Категорія
Кількість дітей
2019-2020
2020-2021
1
Діти сироти та позбав. бать.пікл.
11
11
2
Діти з особливими потребами
6
1
3
Діти з малозабезпечених та багатодітних сімей
38
59
4
5.

Переселенці
ОСС

5
11

9
10

Організація освітнього процесу у підрозділі здійснюється відповідно до навчальних програм, затверджених та
рекомендованих МОН України та адаптованих програм, погоджених з КЗ «ЗОІППО» ЗОР від 24.06.2021 №5 та
затверджених наказом по комплексу від 25.06.2021 №137. У підрозділі наявні навчальні програми на всі напрямки
роботи гуртків, які функціонують у комплексі. Складений каталог навчальних програм у електронному вигляді.
Педагоги спрямовували освітній процес на морально-духовні та потенційні можливості учнів, створили умови для
досягнення життєвого успіху особистості, розвитку її індивідуальних здібностей, здібностей до самореалізації,
активізували індивідуальну роботу з обдарованими та здібними дітьми, систематично та послідовно проводили роботу
щодо підготовки вихованців до спортивних змагань та турнірів різного рівня, участі у творчих конкурсах.
Вагомий внесок у результативність роботи підрозділу внесли перемоги вихованців гуртків «Спас» (керівники
гуртка Грицай О.І.), «Школа безпеки» (керівники гуртка Ганжа О.М., Сілін Д.С.), «Аеробіка» (керівник гуртка
Горошко А.Ю.), «Художнє моделювання», «Умілі руки» (керівники гуртка Фомено З.І., Бороденко Г.П.).
Кількість призових місць у 2020-2021 навчальному році
Рівень
Міські та районні
Обласні
Всеукраїнські
Всього

І

10
12
3
25

ІІ

16
13
3
32

ІІІ
19
10
1
30

За результатами участі вихованців гуртків у змаганнях в минулому навчальному році виконали норми та вимоги
Єдиної спортивної кваліфікації України: з українського рукопашу Спас: перший юнацький розряд з УРС – Сорока Д.,
другий юнацький розряд з УРС – Нікуліна П., Каганцев О.
Продовжувалася робота щодо морального та матеріального заохочення обдарованих учнів та педагогів які з ними
працюють. З метою створення сприятливого психологічного клімату серед учасників освітнього процесу у закладі
проводяться спільні для усіх гуртків заходи; використовуються заохочення дітей та дорослих – дипломи, грамотами,
подяки, матеріальна винагорода.

Здобуття позашкільної освіти ґрунтується на принципі добровільності у виборі видів діяльності, саме тут процес
навчання спрямовується на розвиток індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей вихованців з
урахуванням їх віку, психофізичних особливостей, стану здоров’я.
Аналіз мережі гуртків свідчить про те, що в порівнянні з минулим навчальним роком кількість гуртків та груп
залишається стабільною. Збільшилися на 1 групу (15 дітей) гуртки «Умілі руки» та «Берегиня», проте зменшилися на
1 групу (15 дітей) гуртки «Спортивна хореографія» та «Спасу». Назви гуртків «Аеробіка» змінено на назву
«Оздоровча аеробіка», «Спортивні ігри» на назву «Футбол» (відповідно до назви програми).
Зміни, які відбулися в мережі гурткової роботи позашкільного підрозділу комплексу, відбулися згідно з штатним
розкладом та в межах фонду заробітної плати.
Структура навчального року.
Навчальний рік у позашкільному підрозділі ЗНВК «Запорізька Січ» починається 1 вересня і закінчується
31 травня. З 1 по 15 вересня здійснюється комплектація груп гуртків. Цей період вважається робочим часом керівника
гуртка. Розклад занять затверджує директор ЗНВК «Запорізька Січ».
Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:
І семестр – з 1 вересня по 31 грудня
П семестр – з 2 січня по 31 травня
Тривалість занять для вихованців, учнів і слухачів віком від від 5 до 7 років – 35 хв., інших – 45 хв.; перерви між
заняттями від 5-10 хв. до 20 хв. Мова навчання – українська.
Освітній процес здійснюється за навчальними програмами, затвердженими, рекомендованими та схваленими
Міністерством освіти і науки України та адаптованими програмами.
У канікулярні, вихідні та святкові дні проводиться робота з вихованцями, учнями у формі змагань, зльотів,
походів, екскурсій, навчально – тренувальних зборів, організовуються профільні табори (фізкультурно-оздоровчі) за
окремим планом роботи.
Режим гурткової роботи у позашкільному підрозділі на 2021 – 2022 навчальний рік:
Клуб «Соляріс»
15.00 – 19.20
КЮМіР
15.00 – 19.20
Школа
14.00 – 19.20
Початкова школа
12.00 – 16.00
Вихідний – неділя

