КОРОСТЕНСЬКА МІСЬКА ГІМНАЗІЯ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
НАКАЗ
№ 86

30.08.2019
Про організацію освітнього процесу
та режим роботи міської гімназії у 2019-2020 н.р.
Для чіткої організації праці вчителів та учнів у 2019-2020 навчальному році,
рішення педагогічної ради гімназії ( протокол №1 від 29.08.2019 р.)

на виконання

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити таку структуру навчального року:
1.1. Свято першого дзвоника та День знань провести 2 вересня 2019 року о 8:30 годині.
1.2. Заняття 02 вересня розпочати единим виховним уроком.
1.3. Закінчити навчальний рік:
для 1-11 класів - 29 травня 2020 року;
1.4. Навчальний рік поділити на два семестри:
І семестр - з 02 вересня по 27 грудня 2019 року;
ІІ семестр - з 13 січня по 29 травня 2020 року.
1.5. Протягом навчального року провести канікули у такі терміни:
- осінні - 26 жовтня - 03 листопада 2019 року;
- зимові - 28 грудня - 12 січня 2020 року;
- весняні – 23 березня - 29 березня 2020 року;
- для учнів перших класів школи 1-го ступеня встановити додаткові тижневі канікули – 20
– 24 лютого 2020 року.
1.6. Провести
- навчальні екскурсії для 1-4 класів – протягом навчального року;
- навчальні екскурсії та навчальну практику для учнів 5-7 класів – 10 робочих днів по 3
години (з 01.06.2020 р. по 12.06.2020р.) ,
- навчальні екскурсії та навчальну практику для 8, 10 класів – 10 робочих днів по
4 години (з 01.06.2020 р. по 12.06.2020р.);
1.7. Провести державну підсумкову атестацію для учнів 4, 9, 11класів.
1.8. Провести урочисте вручення документів про освіту учням:
- 9 класів - .06.2019 р.;
- 11 класів - .06.2019 р.
2. Встановити режим роботи Коростенської міської гімназії Житомирської області в
дві зміни. Освітній процес організувати за п'ятиденним режимом занять для
учнів 1-11 класів. Початок занять: 8:00 - для першої зміни, 12:30 - для другої зміни.
Розклад дзвінків на уроки (понеділок, середа, четвер, п’ятниця):
І зміна
1 урок
- 08.00 – 8.40
перерва 10 хвилин
2 урок
- 08.50 – 9.30
перерва 10 хвилин
3 урок
- 09.40 – 10.20
перерва 20 хвилин
4 урок
- 10.40 – 11.20
перерва 20 хвилин
5 урок
- 11.40 – 12.20
перерва 10 хвилин
6 урок
- 12.30 – 13.10
перерва 20 хвилин
7 урок
- 13.30 – 14.10
перерва 20 хвилин
8 урок
-14.30 – 15.10
II зміна
1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
6 урок

-12.30 – 13.10
-13.30 – 14.10
-14.30 – 15.10
-15.20 – 16.00
-16.10 – 16.50
- 17.00 – 17.40

перерва 20 хвилин
перерва 20 хвилин
перерва 10 хвилин
перерва 10 хвилин
перерва 10 хвилин

Розклад дзвінків на уроки (вівторок):
І зміна
0 урок
виховна година
1 урок
- 08.30 – 9.10
перерва 05 хвилин
2 урок
- 09.15 – 9.55
перерва 05 хвилин
3 урок
- 10.00 – 10.40
перерва 20 хвилин
4 урок
- 10.40 – 11.20
перерва 20 хвилин
5 урок
- 11.00 – 11.40
перерва 10 хвилин
6/1 урок - 12.40 – 13.20
перерва 10 хвилин
7/2 урок - 13.30 – 14.10
Тривалість уроків становить: у перших класах – 35 хвилин, у других – одинадцятих класах –
40 хвилин.
Різниця в часі навчальних годин перших – одинадцятих класів обов´язково обліковується
заступниками директора з навчально-виховної роботи у відповідних журналах і компенсується
проведенням додаткових, індивідуальних занять та консультацій з учнями.
Встановити перед початком кожного уроку за 3 хвилини попередній дзвінок. Після
попереднього дзвінка учні та вчителі готуються до уроку в навчальному кабінеті. По закінченні
уроку вчитель та учні виходять з кабінету. Класні керівники та вчителі під час перерв чергують
на поверхах і забезпечують дисципліну учнів, а також несуть відповідальність за поведінку
дітей на всіх перервах.
3. Прибирання кабінетів, закріплених ділянок двору та приміщень проводиться щоденно.
Генеральне прибирання проводити в першу п'ятницю кожного місяця. Взимку
забезпечити прибирання території гімназії від снігу та ожеледі двірником гімназії.
4. Час початку роботи кожного вчителя за 15 хвилин до початку свого першого уроку.
Чергування вчителів починається за 20 хвилин до початку занять і закінчується на 20
хвилин пізніше останнього уроку.
5. Категорично забороняється відпускати учнів з уроків на різні заходи (репетиції,
змагання, конкурси) без дозволу адміністрації гімназії, використання мобільних
телефонів усіма учасниками освітнього процесу під час проведення навчальних занять та
виховних заходів.
6. Робота спортивних секцій, гуртків, кабінету інформатики, навчальних майстерень
допускається лише за розкладом, затвердженим директором гімназії.
7. Позакласні заходи проводяться за планом, затвердженим директором. Проведення всіх
позакласних заходів, таких як гурткові заняття, спортивні секції, робота кабінету
інформатики, навчальних майстерень тощо, а також перебування вчителів,
співробітників та учнів в приміщеннях гімназії дозволяється лише до 18:00 годин.
Проведення позашкільних заходів дозволяється після видання на те наказу директора.
Відповідальність за життя і здоров'я дітей несе працівник гімназії, призначений наказом.
8. Всім вчителям-предметникам спланувати виконання програм, враховуючи структуру
навчального року та режим роботи гімназії, а також річний план роботи гімназії,
календарно-тематичне планування. Плани на І семестр подати на затвердження в
дирекцію до 15 вересня, на II семестр - до 15 січня.
9. Заступникам директора з навчально-виховної роботи Онищенко О.К., Стеблянко О.Є.
здійснювати контроль за організацією освітнього процесу, веденням класних журналів.
10. Внесення змін до класних журналів, а саме: зарахування та вибуття учнів вносить лише
класний керівник за вказівкою директора. Виправлення оцінок у класному журналі
дозволяється за заявою вчителя та з дозволу директора гімназії.
11. Ведення щоденників вважати обов'язковим для кожного учня.
12. В кожному навчальному кабінеті закріпити за учнями постійне робоче місце з
метою їх матеріальної відповідальності за збереження меблів.
13. Не допускати на уроки учнів у верхньому одязі.
14. Всім учителям забезпечити прийом і здачу навчального кабінету між уроками протягом
всього навчального року. За збереження навчального кабінету і те обладнання, що в
ньому є, несуть повну відповідальність (в тому числі і матеріальну) учителі, які
працюють в цьому приміщенні, класні керівники.
15. Паління вчителів та учнів в приміщеннях та на прилеглій території категорично
заборонено.

16. Визначити такий порядок харчування учнів у їдальні
1 зміна- 10:20- 10:40;
2 зміна- 11:20- 11:40;
3 зміна- 13:10- 13:30;
4 зміна- 14:10- 14:30.
Тривалість обіду - 20 хвилин.
Класні керівники, вихователі супроводжують дітей до їдальні, присутні під час
харчування дітей, забезпечують дотримання дисципліни.
17. Сторонні особи не допускаються на уроки без дозволу директора гімназії.
18. Категорично забороняється проводити заміну уроків за домовленістю між вчителями без
дозволу на те адміністрації гімназії.
19. Вихід на роботу вчителя, вихователя або будь-якого співробітника після хвороби
можливий лише за наявності лікарняного листа.
20. Проведення екскурсій, походів, відвідування виставок тощо дозволяється лише після
видання наказу директора гімназії. Відповідальність за життя та здоров'я дітей під час
проведення подібних заходів несе той вчитель чи вихователь або будь-який співробітник
гімназії, який призначений наказом директора.
21. Покласти відповідальність на вчителів, вихователів, класних керівників, класоводів за
охорону життя та здоров'я дітей під час їхнього перебування в приміщеннях гімназії, на
її території під час прогулянок, екскурсій, при проведенні позакласних заходів тощо.
22. Забезпечити стовідсоткове залучення дітей і підлітків до навчання, обстеження до 10
вересни 2019 року мікрорайону гімназії з метою виявлення дітей шкільного віку,
неохоплених навчанням, повернення їх до закладів освіти.
23. Забезпечити залучення позабюджетних коштів для придбання книг, навчальних
посібників, оновлення книжкового фонду в бібліотеці гімназії.
24. Забезпечити своєчасну підготовку до роботи в осінньо-зимовий період.
25. Заборонити в гімназії будь-які торгівельні операції.
Директор КМГ _________________ І.М.Бубенко
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