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НАКАЗ
14.08.2020

№ 74

«Про затвердження режиму
роботи закладу освіти в
2020/2021 навчальному році»

Для чіткої організації праці вчителів, учнів, техперсоналу та проведення
позакласної виховної роботи в закладі освіти

НАКАЗУЮ:
Затвердити режим роботи закладу:
1.Навчальний день розпочати о 800, школу відкриває технічний персонал.
Вхід в школу о 815. Попередній дзвінок на перший урок о 825. Початок занять
о 830.
2.Розклад дзвінків на уроки.
1 урок – 830-915
2 урок – 925-1010
3 урок – 1030-1115
4 урок – 1135-1220
5 урок – 1230-1315
6 урок – 1325-1410
7 урок – 1415-1500
Тривалість уроків: у 1 класі – 35 хв, у 2-4 класах-40 хв, в 5 -11класах –
45 хв. Після дзвінка на перерву учні і вчитель виходить із класу. Класні

керівники, класоводи і черговий вчитель чергують у школі під час перерв і
забезпечують належний порядок та дисципліну.
3.Щоденно проводити вологе прибирання класів, закріплених ділянок
територій 1 раз на місяць. Генеральне прибирання в класах проводити третьої
п’ятниці кожного місяця.
4.Закріпити за класами наступні території:
Вхід у школу права сторона – 7 клас
Ліва сторона – 8 клас
Біля майстерні – 9 клас
Біля їдальні – 11 клас
За школою – 5, 6 клас
Територія парку – 5 – 11 класи
Східці – 4 клас
Площадки перед вікнами – 2 і 3 класи
5. Початок роботи кожного вчителя за 15 хвилин до початку свого
першого уроку. Чергування вчителів розпочинається за 30 хвилин до початку
навчальних занять і закінчується на 20 хвилин пізніше закінчення останнього
уроку.
6. Всіх учнів атестувати по семестрах за тематичними балами.
7. Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:
І семестр - з 01 вересня по 27 грудня 2020 року
ІІ семестр – з 13 січня по 22 травня 2021 року
Упродовж навчального року для учнів проводяться канікули:
Осінні – з 28 жовтня по 03 листопада 2020 року
Зимові - з 28 грудня 2019 року по 12 січня 2021 року
Весняні - з 23 березня по 29 березня 2021 року
8. Категорично забороняється відпускати учнів на різні заходи без
дозволу адміністрації школи.
9.Закріпити в класах за кожним учнем робоче місце з метою їх
матеріальної відповідальності за збереження меблів.
10.Учителям фізичної культури не допускати без спортивного одягу та
взуття учнів у спортзал на уроки фізкультури.

11.За збереження навчального кабінету та майна в ньому несе
матеріальну відповідальність класний керівник.
12. Ведення щоденників обов’язкове для всіх учнів, починаючи з 3 класу.
13. Визначити час обіду дітей:
1010 – 3-4, 5 - 11 класи
1115 – 1-2 класи
14. Категорично забороняється проводити заміну уроків без дозволу
адміністрації закладу.
18. Вихід на роботу працівників закладу після хвороби можливий лише
по пред’явленню адміністрації лікарняного листа.
19. Проведення екскурсій, походів дозволяється тільки після наказу,
виданого директором школи.
20.Під час перебування учнів у закладі та на території відповідальність за
збереження їх життя і здоров’я покладається на вчителів, класних керівників,
класоводів.
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