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Режим роботи
Глевахівської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів
Васильківського району Київської області
на 2017/2018 навчальний рік

П’ятиденний робочий тиждень з 1 вересня 2017 року до кінця навчального
року.
Однозмінний режим роботи закладу повного дня з 8.30 до 15.00
Початок занять о 8 годині 30 хвилин.
Тривалість уроків:
у 1-х класах – 35 хвилин,
у 2-4 класах – 40 хвилин,
у 5-10 класах – 45 хвилин.
Тривалість перерв:
після 1,4,5,6 уроків – 10 хвилин,
після 2, 3 уроків – 20 хвилин
Завершення занять:
у 1-х класах – 12 годині 10 хвилин;
у 2 – 4 класах – о 13 годині 05 хвилин;
у 5 – 7 класах – о 14 годині 00 хвилин;
у 8 -11 класах - о 15 годині 05 хвилин.
Робота гуртків проводиться з 16 до 18 години.
Встановлений попередній дзвінок за 5 хвилин до початку навчальних
занять для виконання Гімну України.
Визначено класних керівників та вчителів черговими під час перерв на
поверхах біля класних кімнат для забезпечення дисципліни учнів (Згідно
додатку ). Графік погоджений з профкомом.
Встановлено режим роботи навчального закладу для технічного персоналу з
6.00 до 22.00 відповідно до тижневого навантаження та Правил роботи закладу.
Графік роботи персоналу погоджений з профкомом
Встановлено час роботи сторожа з 22.00 до 6.00.
Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту»,
2017/2018 навчальний рік розпочинається 1 вересня святом – День знань – і
закінчується 25 травня проведенням свята Останнього дзвінка.
Державна підсумкова атестація у випускних класах здійснюватиметься у
відповідності до Положення про державну підсумкову атестацію учнів
(вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом
Міністерства освіти і науки від 30 грудня 2014 року № 1547 зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 року за № 157/26602.
Навчадьна практика та навчальні екскурсії для учнів організуються
відповідно до інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки

України від 06.02.2008 №1/9-61 « Про проведення навчальних екскурсій та
практики» та наказу по Глевахівській ЗОШ І –ІІІ ступенів від 20 червня 2017
року №134 «Про організацію та порядок проведення навчальних екскурсій та
навчальної практики учнів школи та дотримання техніки безпекипід час їх
проведення» і проводяться впродовж навчального року.
Заклад працює за п’ятиденним режимом в одну зміну
Навчальні заняття у школі організовуються за семестровою системою:
І семестр – з 01 вересня по 28грудня 2017 року
ІІ семестр – з 15 січня по 25 травня 2018 року
Впродовж навчального року проводяться канікули:
ОСІННІ – з 30 жовтня по 05 листопада 2017 року (7 днів)
ЗИМОВІ – з 29 грудня 2017 року по 14 січня 2018 року (17днів)
ВЕСНЯНІ – з 26 березня по 01 квітня 2018 року (7 днів)
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