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Відповідно до ст.15 Закону України «Про загальну середню освіту»,
Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів від 27.08.2010 №778, листа Міністерства освіти
і науки України від 07.06.2017 № 1/9-315 «Про структуру 2017/2018 навчального
року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів», Статуту закладу,

рішення педагогічної ради НВК (протокол №5 від 15.06.2017) та для чіткої
організації праці вчителів, вихователів, учнів та працюючого персоналу
закладу:
1. Встановлено п’ятиденний робочий тиждень.
2. Встановлено однозмінний режим роботи для учнів з 8.30 до 16.10.
3. Попередній дзвінок за 5 хвилин до початку навчальних занять для
виконання Гімну України.
4. Класні керівники та вчителі під час перерв чергують на поверхах
біля класних кімнат і забезпечують дисципліну учнів, а також
несуть відповідальність за поведінку дітей на всіх перервах.
5. Встановлено режим роботи навчального закладу для:
- технічного персоналу з 7.00 до 19.00
- педагогічного персоналу відповідно до тижневого навантаження
та Правил роботи закладу.
6. Встановлено час роботи сторожа з 19.00 до 7.00
7. Навчальний рік розпочинається 1 вересня 2017 року і закінчується
25 травня 2018 року святом Останнього дзвінка.
8. Навчальні екскурсії та навчальна практика здійснюється впродовж
навчального року за окремим наказом.
9. Державна підсумкова атестація для початкової та основної школи
проводиться з предметів та в терміни, визначені Міністерством
освіти та науки України.
Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:
І семестр – з 1 вересня по 28 грудня 2017 року
ІІ семестр – з 15 січня по 25 травня 2018 року
Впродовж навчального року для учнів проводяться канікули:
осінні – 30 жовтня по 5 листопада 2017 року (7 днів)
зимові – з 29 грудня 2017 року по 14 січня 2018 року (17 днів)
весняні – з 26 березня по 01 квітня 2018 року (7 днів)
Після 2 уроку організовано гаряче харчування для учнів 2-6 класів,
після 3 уроку – для учнів 7-11 класів
Документи про загальну середню освіту вручаються випускникам 9
класу 15 червня 2018 року, 11класу – 27 червня 2018 року
Навчальні заняття в навчальному закладі починаються о 8 годині 30 хвилин.
Завершення занять:
 у 2-4 класах - о 13 годині 05 хвилин
 у 5-7 класах - о 14 годині 10 хвилин

 у 8 -11 класах - о 15 годині 05 хвилин
Т р и в а л і с т ь у р о к і в:
 у 2-4 класах – 40 хвилин
 у 5-11 класах – 45 хвилин
Т р и в а л і с т ь п е р е р в:
 після 1, 4, 5, 6 – уроків – 10 хвилин

після 2, 3 уроків – 20 хвилин
Режим роботи дошкільної групи навчального закладу при п’ятиденному
робочому тижні становить 9 годин: з 8.00 до 17.00.
Структура навчального року:
- початок навчального року – 01 вересня 2017р.;
- кінець навчального року – 31 травня 2018р;
- оздоровчий період - з 01 червня по 31 серпня 2018р.
Визначено канікули (орієнтовно):
- осінні – з 30 жовтня по 03 листопада (5 календарних днів);
- зимові – з 29 грудня по 14 січня (15 календарних днів);
- весняні – з 26 березня по 30 березня (5 календарних днів);
- літні – з 01 червня по 31 серпня (90 календарних днів).
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День тижня

Черговий
клас

Понеділок

11

Черговий
класний
керівник
Рябуха С.М.

Черговий
вчитель

Черговий
адміністратор

Ляшинська

Беспалова Т.М.

Л.В.
Вівторок

10, 3

Сіромаха К.В.

Богачук Н.П.

Лобко В.О.

Середа

8,6

Корнієнко С.А.

Кушнір М.М.

Беспалова Т.М.

Четвер

7,5

Календрузь

Зеленський

Верміненко О.В.

Ю.О.

О.Ф.

Куценко В.О.

Засуха В.В.

П'ятниця

9,4

Старший черговий – Сіромаха К.В.
Пост 1 – фойє закладу
Пост 2 – І поверх, ліве крило
Пост 3 – І поверх, праве крило
Пост 4 – ІІ поверх, ліве крило
Пост 5 – ІІ поверх, праве крило
Пост 6 – подвір'я закладу

Лобко В.О.

