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РЕЖИМ РОБОТИ  

комунального закладу освіти навчально-виховного комплексу 

«Олександропільська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

– дошкільний навчальний заклад 

Солонянської  районної ради Дніпропетровської області» 

Згідно ст. 20 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення», ст. 16 Закону України «Про загальну середню освіту», 

п.9.2. Державних санітарних правил і норм влаштуванням, тримання 

загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу 

ДСанПіН 5.5.2.008-01 та з метою чіткої організації навчально-виховного процесу 

в встановлюється наступний режим роботи навчального закладу: 

1. Тип навчального закладу:  навчально-виховний комплекс 

2. Структура навчального закладу: 

 дошкільний начальний заклад – 1 змішана група (діти від 3 до 6(7) років) 

 кількість класів початкової школи – 4; 

 кількість класів середньої  школи – 5; 

 кількість класів старшої  школи –2; 

 всього класів – 11. 

Перебування дітей у навчальному закладі здійснюється в першу зміну. 

3. Відповідно до статті 16 Закону України "Про загальну середню освіту" 

навчальний рік розпочинається 1 вересня святом «Днем знань» і закінчується не 

пізніше 1 липня  наступного року.  

 

4.Навчальні заняття організовуються за семестровою системою: 

 І семестр – з 02 вересня по 27 грудня 2019  року 

 ІІ семестр – з 13січня по 29 травня  2020  року. 

Навчальні плани зорієнтовані на роботу школи  за п’ятиденним навчальним 

тижнем.  

 

 



5. Протягом навчального року для учнів організовуються канікули: 

 осінні - з 28 жовтня  по 03 листопада   

 зимові - з 30 грудня  по 12 січня   

 весняні - з 23 березня  по 29 березня   

 

6. Тижневе навантаження вихованців дошкільного навчального закладу та учнів 

школи (інваріантна та варіативна частина навчального плану) становить: 

Класи, групи Тижневе 

навантаження 

Середня дошкільна підгрупа 15 

Старша дошкільна підгрупа 19 

1 клас 23 

2 клас 25 

3 клас 26 

4 клас 26 

5 клас 30 

6 клас 33 

7 клас 33,5 

8 клас 34,5 

9 клас 36 

10 клас  38 

11 клас 38 

 

7.  Тривалість уроків та навчальних занять: 

- молодша підгрупа  ДНЗ – 15 хв. 

- старша підгрупа  ДНЗ – 25 хв. 

- 1 клас – 35 хв. 

- 2-4 класи – 40 хв. 

- 5-11 класи – 45 хв. 

 

8.  Розклад дзвінків та тривалість перерв. 

Урок Для учнів 1 класу Для учнів  

2 -  4 класів 

Для учнів  

5 – 11 класів 

1-й урок 8.30 – 9.05 8.30 – 9.10 8.30 – 9.15 

2-й урок 9.25 – 10.00 9.25 – 10.05 9.25 – 10.10 

3-й урок 10.35 – 11.10 10.35 – 11.15 10.20 – 11.05 

4-й урок 11.30 – 12.05 11.30 – 12.10 11.30 – 12.15 

5-й урок 12.25 – 13.00 12.25 – 13.05 12.25 – 13.10 

6-й урок  13.20 – 14.00 13.20 – 14.05 

7-й урок   14.15 – 15.00 

Тривалість перерв для учнів початкової школи  становить 15 хв. (для учнів 1 

класу – 20 хв.), велика перерва  після другого уроку 30 хв. (для учнів 1 класу – 35 

хв.) відповідно до Закону України "Про загальну середню  освіту" та листа 

Міністерства освіти та науки України "Щодо скороченої тривалості уроку для 

учнів початкових класів" від 02.04.2018 р. №1/9 – 190.  



Перерви учнів 5-11 класів становлять 10 хв., велика перерва після третього уроку 

– 25 хв. 

9. Обсяг домашніх завдань. 

Домашні завдання учням 1 класу не задаються.     Підручники та   навчальні   

посібники   учнів  першого  класу  зберігаються  у класі. 

Передбачено час на виконання домашніх завдань ( не більше): 

 у 2 класі – 45 хв. 

 у 3 класі – 1 год. 10 хв. 

 у 4 класі – 1 год. 30 хв. 

 у 5 -6 класах – 2,5 год. 

 7-9 класах – 3 год. 

 у 10-11 класах -  4 год. 

 у  2-4  класах  домашні  завдання  не задаються  на вихідні і святкові дні.  

 

10. Заняття у школі починаються о 8.30 і тривають до 15.00. Дошкільний 

навчальний заклад працює з 8.00 до 17.00. 

11.  Учні початкової школи і вихованці дошкільного навчального закладу  та учні 

середньої і старшої школи   навчаються в окремих  приміщеннях (корпус1 та 

корпус 2). 

12. Наповнюваність класів відповідає санітарним нормам.  

13. У навчальному процесі  використовуються  підручники   та навчально-

дидактичні посібники  для  учнів 1-11 класів,  які мають відповідний гриф 

Міністерства освіти і  науки  України  та  дозвіл Міністерства охорони здоров'я 

України. 

14. Проведення екскурсій чи інших виходів дітей за межами навчального закладу 

можливі лише після видання директором школи наказу. Відповідальність за життя 

і здоров’я дітей під час проведення подібних заходів несе педагогічний працівник, 

призначений директором (наказом по школі). 

15. Відповідальність за охорону та здоров’я дітей під час перебування в школі, на 

її території, під час прогулянок та екскурсій, проведення позакласних заходів 

тощо несуть вчителі, класні керівники, вихователь ГПД, вчителі початкових 

класів. Навчальні екскурсії та практика включаються в загальну структуру 

навчального року як обов’язкова та необхідна складова НВП. 

16. Режим роботи шкільної їдальні: з 07.00 год. до 15.00 год. 

17. Графік харчування дітей у школі:     

- 1-5 класи – після 2-го уроку (перерва 30 хв.) 

- 6-11 класи – після 3-го уроку ( перерва 25 хв.) 

Вчителі початкових класів та черговий вчитель супроводжують дітей до їдальні, 

обов’язково присутні під час прийому їжі і забезпечують порядок. 

18. Режим роботи шкільної бібліотеки: 08.00 год. – 12.30 год. 


