
 

 

 

 

 

 



2 
 

Часовий режим та змінність роботи гімназії: 

 

1. Навчальний рік розпочинається 1 вересня 2022 року святом День знань і 

закінчується, включаючи проведення державної підсумкової атестації випускників 

початкової та основної  школи не пізніше 30 червня 2023 року. За рішенням Запорізької 

обласної воєнної адміністрації умовах воєнного часу освітній процес здійснюється з 

використанням технологій дистанційного навчання. Протягом року форма організації 

освітнього процесу може змінюватися з урахуванням безпекової ситуації у місті. 

2. Навчальні заняття в 2022/2023 році організовуються за семестровою системою 

І  семестр   – 01.09.2022 – 23.12.2022 

ІІ  семестр  – 09.01.2023 – 30.06.2023   

Термін семестрів Термін канікул 

І  семестр   – 01.09.2022 – 23.12.2022 22.10.2022 – 30.10.2022 

ІІ  семестр  – 09.01.2023 – 30.06.2023   24.12.2022 – 08.01.2023 

 25.03.2023 – 02.04.2023 

 Останній дзвоник – 02.06.2023 

 

Можливі зміни термінів проведення канікул, початку та завершення навчальних 

семестрів з урахуванням безпекової ситуації. 

 

3.    У закладі п’ятиденна тривалість навчального тижня. Гімназія працює з 08.00 до 

18:30. У суботу, неділю та святкові дні гімназія не працює.  

 

4.      Однозмінний режим роботи. Заняття розпочинаються о 8.15  

  

5.       В першу зміну навчаються: 

здобувачі освіти 1-х класів: з 08.15 до 13.45 

здобувачі освіти 2-4 х класів: з 8.15 до 13.55 

здобувачі освіти 5-9 класів: з 8.15 до 15.55 

 

6.     В другу зміну здобувачі освіти не навчаються.  

 

7. Індивідуальні заняття,  гуртки розпочинають роботу згідно графіку, затвердженого 

директором гімназії.      

                                                                                                                                     

           8. Батьківські збори, зібрання здобувачів освіти проводяться лише за умовою 

погодження графіків перебування з директором гімназії. Батьківські збори 

проводяться онлайн або на свіжому повітрі біля укриття. 

 

9. Школа зачиняється о 18.30 особисто черговим сторожем. Забороняється 

перебування в приміщеннях гімназії людей після вказаного часу та без дозволу 

адміністрації гімназії. 

 

10. В  неділю, суботу та святкові дні гімназія не працює, допуску в приміщення 

закладу немає, за винятком проведення невідкладних робіт та заходів тільки за 

наказом по гімназії. 

 

11. В гімназії здійснюється постійний зв'язок з черговим за тел. 0637156430                                                                                                                 
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Тривалість онлайн-уроків/занять під час 

 навчання з використанням дистанційних технологій (синхронний режим) 

     В умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації іншого характеру безперервна 

тривалість навчальних занять при організації навчання з використанням дистанційних 

технологій у синхронному форматі не перевищує для учнів: 

• 1-2 класів - 3 навчальних заняття по 20 хвилин; 

• 3-4 класів - 3 навчальних заняття - по 30 хвилин або 4 - по 20 хвилин; 

• 5-6 класів - 4 навчальних заняття - по 25 хвилин; 

  • 7-9 класів - 4 навчальних заняття - по 30 хвилин або 5 - по 25 хвилин. 
 

Тривалість уроків/занять  під час 

 навчання з використанням дистанційних технологій (асинхронний режим) 

Тривалість уроків встановити:  

- у 1-х класах – 35 хвилин; 

- у 2-4-х класах – 40 хвилин; 

- у 5-11-х  класах – 45 хвилин. 

Тривалість уроків та розклад дзвінків під час очного навчання 

Тривалість уроків встановити:  

- у 1-х класах – 35 хвилин; 

- у 2-4-х класах – 40 хвилин; 

- у 5-11-х  класах – 45 хвилин; 

1 класи 

№  

уроку 

Початок уроку Закінчення 

уроку 

Тривалість 

перерв, хв. 

1 8.15 8.50 20 

2 9.10 09.45 20 

3 10.05 10.40 30 

4 11.10 11.45 30 

5 12.15 12.50 20 

6 13.10 13.45  

2-4 класи 

№ 

уроку 

Початок уроку Закінчення 

уроку 

Тривалість 

перерв, хв. 

1 8.15 8.55 15 

2 9.10 09.55 20 

3 10.05 10.45 25 

4 11.10 11.50 25 

5 12.15 12.55 15 

6 13.10 13.55  

5-9 класи 

№ 

уроку 

Початок уроку Закінчення 

уроку 

Тривалість 

перерв, хв. 

1 8.15 9.00 10 

2 9.10 9.55 10 

3 10.05 10.50 20 

4 11.10 11.55 20 

5 12.15 13.00 10 

6 13.10 13.55 10 

7 14.05 14.55 10 

8 15:05 15.55  

Невикористані хвилини навчального часу в 1-4 класах використовуються на збільшення 

тривалості перерв. 
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Графік провітрювання та вологого прибирання 

навчальних кабінетів 

 

1. Здійснюється обов’язкове щоденне вологе прибирання навчальних кабінетів та очищення і 

дезінфекція поверхонь - дверних ручок, підвіконь, столів, місць для сидіння здійснюється 

силами технічного персоналу гімназії згідно графіку:  

 

День Час 

Понеділок 
     7.30 

Після закінчення останнього уроку в кабінеті 

Вівторок 
     7.30 

Після закінчення останнього уроку в кабінеті 

Середа 
     7.30 

Після закінчення останнього уроку в кабінеті 

Четвер 
     7.30 

Після закінчення останнього уроку в кабінеті 

П’ятниця 
     7.30 

Після закінчення останнього уроку в кабінеті 

 

2.  До початку занять і після їх закінчення педагогічним працівникам  здійснюється  

наскрізне  провітрювання  навчального   кабінету.  В  період карантину в зв’язку з 

поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) провітрювання приміщення проводиться 

не менше як 10 хвилин  після кожного заняття. 

 

3. Навчальні приміщення провітрюють на перервах за відсутності дітей в приміщеннях. 

Тривалість провітрювання визначається погодними умовами за наведеною таблицею: 

Температура повітря вулиці в градусах 

Цельсія 

Тривалість провітрювання приміщень (хв.) 

на малих перервах на великих перервах  

від +10 до +6 4-10 25-30 

від +5 до 0 3-7 20-30 

від 0 до -5 2-5 15-25 

від -5 до -10 1-3 10-15 

нижче -10 1-1,5 5-10 

 

Рекреації провітрюються під час навчальних занять. До початку занять і після їх 

закінчення здійснюється  наскрізне провітрювання навчальних приміщень. 

 

 


