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ПРАВИЛА ВНУТРІШКІЛЬНОГО РОЗПОРЯДКУ  

та РЕЖИМ РОБОТИ ПАВЛОГРАДСЬКОЇ ЗШ І-ІІІ ст. №9 
 

1. Школа працює за пятиденним робочим тижнем. 

Режим роботи школи: 

1 класи - 30 хвилин.  

2-4 класи - 40 хвилин 

5-11 класи – в тріадному режимі: 3 х 30 хв. Цей режим організації 

роботи школи передбачає побудову занять за схемою – 3 по 30 хвилин 

(замість звичайних 45-ти хвилинних уроків), з двома 5- ти хвилинними 

перервами усередині тріади і 10-15 хвилинними – між ними. Розклад 

складається за двохтижневим циклом (парний і непарний тижні). 

Розклад дзвінків. 

5—11 класи 2-4 класи 

1зміна 2 зміна 1зміна 

№ тріади час № тріади час № уроку час 

І тріада 

800 – 830 

ІV тріада 

1345 – 1415 1 урок 800 – 840 

835 – 905 1420 – 1450 2 урок 900 – 940 

910 – 940 1455 – 1525 3 урок 1000 – 1040 

перерва 10 хвилин перерва 10 хвилин 4 урок 1050 – 1130 

ІІ тріада 

950 – 1020 

V тріада 

1535 – 1605 5 урок 1150 – 1230 

1025 – 1055 1610 – 1640 2 зміна 

1100 – 1130 1645 – 1715 6 урок 1250 – 1330 

перерва 20 хвилин перерва 10 хвилин 7 урок 1345 – 1425 

ІІІ тріада 

1150 – 1220 

VІ тріада 

1725 – 1755 8 урок 1440 – 1520 

1225 – 1255 1800 – 1830 9 урок 1530 – 1610 

1300 – 1330 1835 – 1905 10 урок 1615 – 1655 

перерва 15 хвилин Закінчення занять 11 урок 1700 – 1740 

Робота факультативів, секцій, гуртків відбуватиметься у вільний від занять час 

за окремим графіком 

У зв'язку поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-19) уроки 

розпочинатимуться у різний час. Навчання буде відбуватися у дві зміни. 

1 зміна – 1, 4, 5, 9, 10, 11 класи. Початок занять о 8-00. 

2 зміна – 2, 3, 6,7,8 класи. Початок занять у початковій школі – 12.50, у 

старшій школі – 13.45. 

Факультативи проводяться тривалістю 1 астрономічна година у вільний від 

занять час. 

    Уроки, заняття гуртків проводяться згідно з розкладом, затвердженим 

директором школи, узгодженим з міською санепідемстанцією. 

     Розклади уроків, гуртків, додаткових занять складаються і 



затверджуються до 10.09.2019 р. 

   У школі організовано навчання учнів за інклюзивною, індивідуальною, 

дистанційною та сімейною формами навчання. 

  Мова навчання – українська, але в паралелях  7, 8, 9 на підставі заяв батьків, 

відкрито класи з навчанням російською мовою. 

У школі створені та функціонують: 

- методичні об’єднання вчителів; 

- школа молодого вчителя; 

- творча група вчителів; 

- психологічна служба; 

- логопедична служба; 

- творчі студії та об’єднання; 

- шкільне самоврядування. 

2. Структура навчального року:  
 

Початок і закінчення навчального року   

Початок навчального року: 01.09.2020 р.  

Закінчення навчального року: 28.05.2021 р 

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою: 

 

Поділ на семестри. 

І семестр 01.09.2020 р. - 24.12.2020 р.   

II семестр — 11.01.2021 р. – 28.05.2021 р. 

 

Орієнтовні канікули. 

Осінні канікули з 26 жовтня по 01 листопада 2020 року.  

Зимові канікули з 25 грудня 2020 року по 10 січня 2021 року.  

Весняні канікули з 22 березня по 28 березня 2021 року.  

Останній день занять –28 травня 2021 року. 

Структура навчального року може коригуватися в залежності від 

епідемічної ситуації.  

3. _ Вхід учнів першої зміни до школи: з 730. 

4. _ Попередній дзвінок за 5 хвилин до основного. 

5. Діти з ознаками хвороби до занять не допускаються. 

6. Учні допускаються до приміщення школи за наявності маски або 

респіратора. На заняттях вони можуть їх не використовувати. Проте для 

пересування закладом маски або респіратори використовувати необхідно. 

7. Учні 1–4 класів допускаються та можуть пересуватися закладом без масок чи 

респіратора.  

8. Учнів початкових класів на подвір’ї школи приймає черговий вчитель, 

адміністратор, медична сестра. 

9. _ Працівники допускаються до закладу після вимірювання температури (має 

бути не більше 37,2) та в масці, респіраторі або захисному щитку. 

10. Якщо працівник виявив удома, що в нього / неї температура вище 37,2, 



потрібно попередити про це безпосереднього керівника та не виходити на 

роботу. Також необхідно звернутися по медичну допомогу.  

11. Початок роботи кожного вчителя починається за 20 хвилин до початку свого 

першого уроку. Чергування вчителів розпочинається за 30 хвилин до початку 

занять і закінчується через 20 хвилин після закінчення останнього уроку. 

12. Перед початком кожного уроку вчитель провітрює та готує кабінет для про-

ведення занять. 

13. Після закінчення уроків вчитель, який проводив останній урок в класі, 

виводить учнів до роздягальні, є присутнім при виході учнів із школи.  

14. Класні керівники: 

-  перевіряють наявність учнів у школі після першого та останнього уроків, 

відмічають прізвища відсутніх учнів у Сигнальних щоденниках та класних 

журналах; 

- щоденно перед початком уроку проводять опитування дітей стосовно 

їхнього самопочуття; 

-  у класних кімнатах забезпечують наявність контейнерів для збору масок; 

15. Класні керівники, вчителі-предметники чергують протягом перерв на 

поверхах згідно з графіком, забезпечуючи безпеку школярів, несуть 

відповідальність за поведінку учнів на перервах. 

16. Категорично забороняється відпускати учнів з уроків без дозволу  

адміністрації. 

17. Після кожного уроку проводиться провітрювання класних кабінетів за 

графіком: 

1-4 класи: 

7.30 – 8.00 

8.40 - 9.00  

9.40 – 10.00 

10.40 – 10.50 

11.30 – 11.50 

12.30 – 12.50 

13.30 – 13.45 

14.25 – 14.40 

15.20 – 15.30 

16.10 – 16.15 

16.55 – 17.00 

17.40 – 18.00 

5-11 класи: 

7.30 – 8.00 

9.40 - 9.50 

11.30 – 11.50 

13.30 – 13.45 

15.25 – 15.35 

17.15 – 17.25 

19.05 – 19.20 



16.  Передбачена можливіть проведення занять з окремих предметів на 

відкритому повітрі. 

17.  До послуг дітей у школі організовано роботу їдальні та буфету. Харчування 

учнів відбувається за графіком: 

Молодша школа: 

8.40 – 1-А, 1-Б, 1-В класи. 

9.40 – 1-Г, 1-З класи. 

10.40 – 4 класи. 

13.30 – 2 класи. 

14.25 – 3 класи. 

Групи продовженого дня харчуються за індивідуальними графіками. 

Старша школа: 

11.30 – 5 класи. 

15.25 – 6,7,8 класи. 

9. 10.11 класи харчуються на ланчзоні. 

18.  Перебування у школі сторонніх осіб,  батьків, або супроводжуючих осіб – 

крім тих, що супроводжують дітей з інвалідністю, категорично заборонено. 

19. Звільнення від занять фізичного виховання, трудового навчання та віднесення 

учнів до спецмедгрупи організовуються згідно з довідками з ЛКК лікарень. 

20. Проведення екскурсій, вивезення учнів в театр, відвідування виставок 

дозволяється тільки після видання відповідного наказу по школі. 

21. Відповідальність за охорону життя, здоров'я учнів під час проведення уроків, 

позакласних заходів несуть вчителі-предметники та класні керівники. 

22. Передбачається чергування учнів чергового класу у всіх коридорах, на сходах, у 

вестибюлі школи, біля входу в школу. 

23. Передбачається змінне взуття в початковій  школі, спортивний одяг для уроків 

фізичної культури; робочий одяг для уроків праці; шкільна форма встановленого 

зразка для учнів 1—8-х класів, діловий костюм для учнів 9—11-х класів згідно 

Статуту школи. 

24. Передбачається носіння ділового одягу та відповідних зачісок (коротке 

волосся для хлопчиків та зібране волосся для дівчаток). 

25.  Забороняється куріння учнів, вчителів у приміщенні школи. 

26. Всім необхідно забезпечувати збереження шкільного майна та підручників.  

27. Відповідальні за санітарний стан кабінетів організовують прибирання 

класних кімнат та їх поточний ремонт. 

28. Введено в користування журнал обліку відвідування закладу, який 

заповнюється в робочі, вихідні та святкові дні цілодобово. У журналі 

передбачені розділи, які фіксують вхід та вихід із закладу під розпис. 

Директор та його заступники фіксують відвідування закладу обов’язково.  



29. Присутність працівників в закладі в позаробочий час, вихідні та святкові дні 

категорично забороняється, крім випадків надзвичайного характеру, 

виключно за письмовим погодженням директора школи (наказу, тощо). 

30.  В умовах карантину або інших надзвичайних ситуацій працівники школи 

можуть переходити на гнучкий графік роботи, який передбачає: 

- Дистанційне навчання учнів педагогічними працівниками. У цьому випадку 

вчителі окрім проведення уроків мають здійснювати іншу організаційну та 

методичну діяльність, яку фіксують в індивідуальних планах самоосвіти 

вчителя у цей період, що передбачає зокрема, наявність інформації про 

результат, якого має досягти освітянин після виконання плану. 

- Встановлення чергувань адміністрації та технічного персоналу для 

забезпечення життєдіяльності закладу освіти 

 

 

 


