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Режим роботи Великоозерянського НВК  

«ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ» на 2019-2020 н. р. 
        Проектна потужність навчального закладу – 392 місця. 

        У 2019-2020 н. р. у Великоозерянському НВК навчається 

153 учні. 
 Відповідно до ст. 16 Закону України «Про загальну середню освіту» 2019-

2020 н. р. розпочинається 3 вересня святом  «День знань». Навчальні заняття 

організовуються за семестровою системою. 

 Для чіткої організації праці вчителів, учнів та обслуговуючого персоналу, 

встановити такий режим роботи Великоозерянського НВК: 

1. Навчальний день розпочинати з 8 
00

 годин; 

    Вхід учнів до  приміщень о 8 
10

 ; 

    Початок занять о 9 
00   

                                             

Розклад дзвінків 
 

       1 клас                                   2-4 класи                                   5-11 класи 

 

1 урок - 9 
00

 – 9 
35                            

1 урок - 9 
00

 – 9 
40                            

1 урок - 9 
00

 – 9 
45 

            
 

2 урок  9 
55

 – 10 
30                           

2 урок  9 
55

 – 10 
35                           

2 урок  9 
55

 – 10 
40 

ОБІД
                                                             

ОБІД
                                                                                           

3 урок 11 
00

 – 11 
35

                3 урок 11 
00

 – 11 
40

                3 урок 11 
00

 – 11 
45

                                                                               

                                                                                                ОБІД                                                              

4 урок 12 
05

 – 12 
40

                4 урок 12 
05

 – 12 
45

               4 урок 12 
05

 – 12 
50

  

                                                                                               ОБІД                                                             
 

5 урок 13 
00

 – 13 
35

                5 урок 13 
00

 – 13 
40

               5 урок 13 
00

 – 13 
45 

                                                                                                 

                                                                                              6 урок 13 
55 

– 14 
40 

             

                                                                                              7 урок 14 
50

 – 15 
35

                                                                                   
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2. Навчання проводиться в І зміну. 

3. Вчителі школи щоденно чергують в коридорах та на подвір’ї і забезпечують 

дисципліну учнів, а також несуть відповідальність за поведінку учнів та охорону 

їхнього здоров’я. 

4. Медичний працівник школи Харкевич О. О. щотижня визначає пости учнів 

чергового класу. Поставити в обов’язок чергових класів забезпечувати 

дисципліну учнів, санітарний стан, збереження шкільного майна. 

5. Кожної п’ятниці проводити санітарний день. Постійно тримати в чистоті 

подвір’я. За кожним класом закріпити відповідну ділянку двору. 

                                                                        Харкевич І. О., Харкевич О. О. 

6. Вчитель, який веде останній урок, виводить дітей із класу і покидає 

приміщення лише тоді, коли останній учень вийде з приміщення школи. 



7. Час початку роботи кожного вчителя – за 15 хв. до початку свого першого 

уроку. Чергування вчителів починається за 20 хв. до початку занять і 

закінчується через 20 хв. після закінчення останнього уроку. 

8. Всіх учнів атестувати за ІІ семестрами. 

Затвердити таку структуру 2019-2020 н. р. 

І семестр – 02.09 по  27.12.2019 р. 

ІІ семестр – 13.01 по 29.05.2020 р. 

     Навчальний рік закінчується проведенням державної підсумкової атестації 

випускників початкової, основної і старшої школи у терміни, вказані 

Міністерством освіти і науки. 

      В кінці навчального року для учнів 11 класу буде проведено «Свято 

Останнього дзвоника». 

      За рішенням педагогічної ради Великоозерянського НВК від 30.08.2019 р., 

протокол № 8, навчальні екскурсії та практика у 2019-2020 н. р. будуть 

проводитись згідно нормативних документів.  

9. Впродовж  навчального року для учнів проводяться канікули. Тривалість 

канікул: 

Осінні канікули –  з 26.10 по 03.11.2019 р.   

Зимові канікули – з 28.12. 2019 р. по  12.01.2020 р. 

Весняні канікули –  з 21.03 по 29.03.2020 р. 

10. Довести структуру навчального року до відома педагогічних працівників 

школи. 

11. Внесення змін до класних журналів, а саме: зарахування та вибуття учнів 

вносить лише класний керівник за вказівкою директора чи заступника. 

12. Виправлення оцінок у класному журналі дозволяється за заявою вчителя та з 

дозволу директора школи. 

13. Категорично заборонено відпускати учнів з уроків на різні заходи без дозволу 

адміністрації школи. 

14. Робота спортивних секцій, гуртків, кабінету інформатики, навчальних 

майстерень, дозволяється лише за розкладом, затвердженим директором школи. 

15. Позакласні заходи проводяться за планом, затвердженим директором школи. 

16. У кожному класі закріпити за учнями постійне робоче місце з метою їх 

матеріальної відповідальності за збереження меблів. 

17. Паління вчителів та учнів у школі категорично заборонено. 

18. Ведення щоденників вважати обов’язковим для кожного учня. 

19. Сторонні особи не допускаються на уроки без дозволу директора школи. 

20. Категорично забороняється  проводити заміну уроків за домовленістю між 

учителями без дозволу адміністрації школи. 

21. Вихід на роботу вчителя, будь-якого співробітника після хвороби можливий 

лише за наявності лікарняного листка. 

22. Проведення екскурсій, походів дозволяється лише після видання наказів 

директора. 

23. Відповідальність за життя та здоров’я дітей під час проведення подібних 

заходів несе той вчитель, який призначений наказом директора. 

24. Покласти відповідальність на вчителів, класних керівників за охорону та 

здоров’я дітей під час перебування в приміщеннях ЗЗСО, на його території під 

час прогулянок, екскурсій, при проведенні позакласних заходів тощо. 



25. Заборонити в стінах школи будь-які торгівельні операції. 

26. Визначити час обідів для учнів: 

               10 
30

 – ОБІД (1 клас) 

               10 
35

 – ОБІД (2,3,4 класи) 

               11 
45

– ОБІД (5,6,7,8 класи) 

               12 
50 

– ОБІД (9,10,11 класи) 

27. Затвердити графік роботи медичного пункту: 

      з 9 
00

 до 17 
00

 

      Субота, неділя – вихідні дні  

28. Затвердити графік роботи бібліотеки: 

      з 10 
00

 до 14 
00

, без обіду. 

      Субота, неділя – вихідні дні. 

29. Затвердити графік роботи педагога-організатора: 

            з 9 
00

 до 17 
00

 

      Субота, неділя – вихідні дні  

30. Затвердити графік роботи психолога: 

            понеділок - з 09 
00

 до 13 
00 

                  
вівторок    - з 09 

00
 до 13 

00 

                  
середа        - з 09 

00
 до 13 

00 

                 
четвер        - з 09 

00
 до 13 

00 

                  
п’ятниця     - з 09 

00
 до 13 

00
 

      Субота, неділя – вихідні дні 

 31. Груп продовженого дня у 2019-2020 н. р. нема.  

32. Факультативи, курси за вибором, індивідуальні години проводяться згідно 

розкладу варіативної складової на  2019-2020 н. р. 

 

Режим роботи групи короткотривалого перебування «Джерельце» 

дошкільного навчального закладу 

Великоозерянського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ» 

 

     Дошкільний заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем протягом 3,5 

годин щоденно без організації харчування. 

Вихідні дні: субота, неділя, святкові. 

Щоденний графік роботи дошкільного закладу: з 9 
00

 до 12 
30 

Розклад занять: 

8.30 –  9.00 – прийом дітей, спілкування, індивідуальна робота, спостереження 

9.00 – 9.10 –  ранкова зарядка 

9.10 – 9.35 – 1 заняття 

9.35 – 9.45 – підготовка до занять, ігрова і самостійна діяльність 

9.45 – 10.10 – 2 заняття 

10.10 – 10.20 – підготовка до занять, ігрова і самостійна діяльність 

10.20 – 10.45 – 3 заняття 

10.45 – 11.00 – підготовка до прогулянки 

11.00 – 12.20 – прогулянка 

12.20 – 12.30 – повернення дітей додому, бесіди з батьками
 

 

Пояснювальна записка  



до режиму роботи Великоозерянського НВК  

на 2019-2020 н. р. 

      

     Шкільна їдальня облаштована на 80 посадкових місць. У їдальні харчуються 

153 учні НВК. Зміни до режиму харчування зумовлені відсутністю груп 

продовженого дня у 2019-2020 н. р. та рішенням батьківського комітету, 

протокол від 30.08.2019 р. №10: перенести прийом їжі учнями у шкільній їдальні 

з обіду на сніданок, харчування учнів 1-4 класів проводити після 2-го уроку 

(10.30-11.00), 5-8 класів – після 3-го уроку (11.45-12.05), 9-11 класів – після 4-го 

уроку (12.50-13.00). 

     Просимо затвердити режим роботи Великоозерянського НВК із змінами у часі 

харчування учнів. 

 

                                                                                           Додаток №1 
 

 

Cумарна кількість годин (уроків)  

тижневого навантаження учнів 

 

Клас  Допустима норма 

(п'ятиденний робочий 

тиждень) 

Фактично уроків на тиждень  

1 20 18 

2 22 20 

3 23 21 

4 23 21 

5 28 26,5 

6 31 28,5 

7 32 29 

8 33 29,5 

9 33 31 

10 33 27 

11 33 31 

 

Заступник директора з НВР                                            О. М. Леоновець 
 

        Додаток №2 

 

Тривалість безперервного застосування на уроках різних  

технічних засобів навчання 

 

Класи  Тривалість 

перегляду: 

кінофільми (хв.) 

Тривалість 

перегляду: 

телепередачі (хв.) 

 

1 15-20 15  

2 15-20 15  

3 15-20 20  



4 15-20 20  

5 20-25 20-25  

6 20-25 20-25  

7 20-25 20-25  

8 25-30 25-30  

9 25-30 25-30  

10 25-30 25-30  

11 25-30 25-30  

 

 

Заступник директора з НВР                                            О. М. Леоновець 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 Додаток №3 

 

Проведення фізкультхвилинок та гімнастики для очей 

 

      Згідно п.9.8 «Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання 

загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного 

процесу» 5.5.2.008-01 та  з метою профілактики стомлюваності, порушення 

статури, зору учнів початкових класів на уроках письма, мови, читання, 

математики тощо через кожні 15 хвилин уроку проводяться фізкультхвилинки та 

гімнастика для очей. Усі вчителі початкових класів ознайомлені з методикою 

проведення фізкультхвилинок та гімнастики для очей. 

 

Заступник директора з НВР                                            О. М. Леоновець 
 

 

                                                                                      Додаток №4 
Провітрювання класних кімнат 

 

 
     Згідно з п.5.2 «Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання 

загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного 

процесу» 5.5.2.008-01  класні кімнати та кабінети провітрюють на перервах, а 



рекреації - під час уроків. Співвідношення площі кватирок до площі підлоги 

навчального приміщення є не менше 1/50. Фрамугами і кватирками  працівники 

користуються протягом всього року. 

     До початку занять і після їх закінчення здійснюється наскрізне провітрювання 

навчальних приміщень.  

 

Тривалість наскрізного провітрювання 

 

Температура повітря на 

вулиці в градусах 

Цельсія 

Тривалість 

провітрювання 

приміщень (хв.) 

 

 На малих 

перервах 

На великих 

перервах 

 

від +10 до +6        4-10 20  

від +5 до 0          3-7     20  

від 0 до -5          2-5 15-20  

від -5 до -10        1-3 10-15  

нижче -10            1-3 5-10  

    
 

     У теплі дні заняття проводяться при відкритих кватирках. 
 

 

Заступник директора з НВР                                            О. М. Леоновець 

 

Начальнику 

                                  Дубровицького районного 

      управління Головного 

управління Держпродслужби 

                                            в Рівненській області                                                         

                                                                                         А. М. Тетері 

 

директора Великоозрянського НВК 

«ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ» 

Харкевич М. О. 

 

Заява 

 

     Прошу погодити режим роботи Великоозерянського НВК із змінами у часі 

харчування учнів згідно рішення батьківського комітету, протокол від 30.08.2019 

р. №10: перенести прийом їжі учнями у шкільній їдальні з обіду на сніданок, 

харчування учнів 1-4 класів проводити після 2-го уроку (10.30-11.00), 5-8 класів – 

після 3-го уроку (11.45-12.05), 9-11 класів – після 4-го уроку (12.50-13.00).  

     Дане рішення батьків обумовлене тим, що учні початкової школи до початку 

харчування згідно санітарних норм (о 13-ій год.)  вже хочуть їсти і споживають 

продукти з магазину, а потім в шкільній їдальні запропоновані страви не їдять. 

      

 



30.08.2019                                                                         М. О. Харкевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


