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 РЕЖИМ ТА СТРУКТУРА РОБОТИ 
 

  Волошинівського навчально–виховного комплексу  
“ загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів – дитячий садок” 

імені Героя України Руслана Лужевського 
Баришівської районної ради  

Київської області 
 на 2018 – 2019 навчальний рік 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I. РЕЖИМ РОБОТИ 
 

 
1. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

 
  1.1.    Початок роботи НВК                    -   7 годин 30 хвилин. 

Початок навчальних занять                    -   8 годин 30 хвилин. 

Ранкова зарядка                                       -   8год.10 хв.  – 8год.25хв. 

Режим роботи школи                              - п'ятиденний робочий тиждень, 

Навчання здійснюється в першу зміну. 

 

1.2. Режим роботи бібліотеки НВК: 

Понеділок   -  санітарний день; 

Вівторок      -  9.00 - 14.00 

Середа         -  9.00 - 14.00 

Четвер         -  9.00 - 14.00 

П'ятниця     -  9.00 - 14.00 

 
 

 



 
 
1.3. Розклад дзвінків на урок та з уроку: 

1 клас 
№ уроку початок уроку закінчення уроку перерва 

1 8 год. 30 хв. 9 год.05 хв. 20 хв. 
2 9 год. 25 хв. 10 год.00 хв. 30 хв. 
3 10 год. 30 хв. 11 год.05 хв. 30 хв. 
4 11 год. 35 хв. 12 год. 10 хв. 20 хв. 
5 12 год. 30 хв. 13 год. 05 хв.  

2-4 класи 
№ уроку початок уроку закінчення уроку перерва 

1 8 год. 30 хв. 9 год. 10 хв. 15 хв. 
2 9 год. 25 хв. 10 год.05 хв. 25 хв. 
3 10 год. 30 хв. 11 год. 10 хв. 25 хв. 
4 11 год. 35 хв. 12 год. 15 хв. 15 хв. 
5 12 год. 30 хв. 13 год. 10 хв.  
6 13 год. 25 хв 14 год. 10 хв.  

5-11 класи 
 

№ уроку початок уроку закінчення уроку перерва 

1 8 год. 30 хв 9 год. 15 хв. 10 хв. 
2 9 год. 25 хв 10 год. 10 хв. 20 хв. 
3 10 год. 30 хв 11 год. 15 хв. 20 хв. 
4 11 год. 35 хв. 12 год.20 хв. 10 хв. 
5 12 год. 30 хв. 13 год. 15 хв. 10 хв. 
6 13 год. 25 хв 14 год. 10 хв. 10 хв. 
7 14 год. 20 хв. 15 год.05 хв.             10 хв. 
8 15 год. 20 хв. 16 год. 05 хв.  

1.4. Проведення індивідуальних, групових та факультативних занять 

розпочинається через 30 хвилин  після завершення навчальних занять. 

1.5. Гаряче харчування для учнів закладу за графіком: 

  

10.00 –10.30  –  учні 1- 4  класів;  

11.15 –11.35  –  учні 5-11 класів; 

13.10 – 13.40 –  вихованці ГПД. 

  

 

 

 

 



1.6.  Режим роботи групи подовженого дня для учнів  1-4 класів  
 
 понеділок,  середа, п’ятниця 

   
 

№ 
п/п 

Час 
проведення 

Зміст роботи 

1. 12.10-12.30 Взаємозв'язок з класоводами. Прийом та організація 
учнів. 

2. 12.30 -13.10 Прогулянка, рухливі ігри. Суспільно-корисна праця. 
3. 13.10 -13.40 Обід. Бесіди про культуру поведінки за столом. 
4. 13.40-14.10 Виховна година.  
5.   14.10 -14.40 Спортивно – оздоровчі заняття. 
6. 14.40-16.10 Розвивальні ігри з учнями 1 класу. Самопідготовка учнів 

2-4 класів. 
7. 16.10-16.50 Заняття учнів за інтересами. Гурткова робота. 
8. 16.50-17.10 Прогулянка на свіжому повітрі. 
9. 17.10-17.50 Індивідуальна робота з учнями. Розвиток читацьких та 

обчислювальних навичок. 
10. 17.50-18.10 Повернення додому. Робота з батьками. Інструктаж  з 

техніки безпеки. 
  

1.7. Режим роботи групи подовженого дня для учнів 1-4 класів  
 

 вівторок, четвер: 
   

№ 
п/п 

Час 
проведення 

Зміст роботи 

1. 13.05-13.15 Взаємозв'язок з класоводами. Прийом та організація 
учнів. 

2. 13.15-14.15 Прогулянка, рухливі ігри. Суспільно-корисна праця. 
3. 14.15-14.45 Обід. Бесіди про культуру поведінки за столом. 
4. 14.45-15.15 Виховна година.  
5.  15.15-15.45 Спортивно – оздоровчі заняття. 
6. 15.45-17.15 Розвивальні ігри з учнями 1 класу. Самопідготовка учнів 

2-4 класів. 
7. 17.15-17.55 Заняття учнів за інтересами. Гурткова робота. 
8. 17.55-18.25 Прогулянка на свіжому повітрі. 
9. 18.25-18.55 Індивідуальна робота з учнями. Розвиток читацьких та 

обчислювальних навичок. 
10. 18.55-19.05 Повернення додому. Робота з батьками. Інструктаж з 

техніки безпеки. 
  
 

 



2. Дитячий садок  «Волошка»  
Волошинівського НВК ім. Р. Лужевського 

  
 
     1.  Форма власності - комунальна 

2. Режим роботи - п'ятиденний 

3. Тривалість робочого дня - 9 годин 

4. Початок робочого дня:  

- обслуговуючого персоналу - 06.00 

- педагогічного персоналу -  8.00 

5. Закінчення робочого дня - 17.00 

6. Кількість груп – 3 

7. Кількість дітей - 53:   

                                      - старша група «Сонечко - 20 , 

                                      - середня група «Ромашка» - 20, 

                                      - різновікова група «Бджілка» – 13. 

     
                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ІІ.     СТРУКТУРА 
 

1. Загальноосвітня школа І - III ступенів 

1.1. Відповідно до розділу ХІІ статті 15 п.8 Закону України «Про освіту», статті 

16 Закону України "Про загальну середню освіту" навчальний рік 

розпочинається 3 вересня святом – Родинним святом  і закінчується не пізніше 

1 липня 2019 року. 

1.2. Навчальні заняття організовуються за семестровою системою: 

I семестр - з 3 вересня 2018 року по 27 грудня 2018 року; 

II семестр - з 14 січня 2019 року по 25 травня 2019 року. 

1.3. Впродовж навчального року для учнів проводяться канікули: 

             осінні – з 29 жовтня 2018 року по 4 листопада 2018 року; 

            зимові -   з 28 грудня 2018 року по 13 січня 2019 року; 

            весняні – з 25 березня 2019 року  по 31 березня 2019 року.  

1.4. Навчальні екскурсії  для  учнів  1 - 4 класів проводяться  впродовж 

навчального року. 

1.5. Навчальні екскурсії та навчальна практика  для учнів  5 - 8, 10 класів 

організовуються впродовж навчального року (частково) та після закінчення 

навчальних занять (наказ додається); 

1.6. Відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів 

(вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 30 грудня 2014 року№ 1547, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 року за 

№157/26602, учні 4, 9 та 11 класів складають державну підсумкову атестацію.   

1. 7. Вручення документів про освіту провести для випускників 9 та  11   класів  

провести після проведення державної підсумкової атестації за курс базової 

загальної середньої освіти та повної загальної середньої освіти відповідно .  

 
 
 
 
 
 



2. Дитячий садок «Волошка»  
Волошинівського НВК ім. Р. Лужевського 

  

 Згідно завдань, поставлених законодавчо - нормативною базою: 

Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базовим 

компонентом дошкільної освіти, Концепції Національно – патріотичного 

виховання дітей та молоді та Статутом Волошинівського НВК ім. Р. 

Лужевського навчальний рік починається 3 вересня 2018 року і закінчується 31 

травня 2019 року. 

1. Орієнтовно, загальна тривалість канікул, під час яких заняття з 
вихованцями не проводяться. У період канікул з дітьми проводиться 
фізкультурно – оздоровча і художньо – естетична робота. 

            осінні – з 29 жовтня 2018 року по 4 листопада 2018 року; 

            зимові -   з 28 грудня 2018 року по 13 січня 2019 року; 

            весняні – з 25 березня 2019 року  по 31 березня 2019 року.  

2. З 03 червня 2019 року по 31 серпня 2019 року – літній оздоровчий 

період (план додається). 

3. Тривалість занять: 

   старша група «Сонечко» -  25 хв. 

   середня група «Ромашка» - 15 -  20 хв. 

   різновікова група «Бджілка»: - від 3 до 5 років – 15-20  хв. 

- від 5 до 6 років –  25 хв. 

Тривалість інтегрованих занять – до 35 хв. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
  

 


