
Грицівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Шепетівської районної ради 

Хмельницької області 
Н А К А З 

                                                             Гриців 

                                             

30.08.2016                                                                                                  № 58-од 

Про організацію навчально-виховного  

процесу  у 2016-2017 навчальному році 

 

На виконання Законів України "Про освіту”, "Про загальну середню освіту”, 

постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2000 р. № 1717, Державної 

національної програми "Освіта. Україна XXI ст.”,  згідно з наказом 

Міністерства освіти і науки України № 1/9-296 від 09 червня 2016 року «Про 

структуру 2016/2017 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх 

навчальних, типовими навчальними планами навчальних закладів, Статутом та 

Правилами внутрішкільного трудового розпорядку  школи, 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити таку структуру навчального року в школі: 

1.1  У зв'язку із відзначенням 1 вересня свята — Дня знань — свято Першого 

дзвоника провести 1 вересня — о 9 годині відповідно до затвердженого 

плану; 

1.2  Заняття розпочати 1 вересня 2016 року  уроком на тему «Україна – 

незалежна країна»; 

1.3  Закінчити навчальний рік проведенням державної підсумкової атестації 

випускників початкової школи, основної школи, старшої школи; 

1.4  Вручення документів про освіту провести для випускників   9-х класів – 

23 червня, 11-х класів 24 червня 2017 року; 

1.5  Навчальний рік поділити на 2 семестри: І семестр - з 1 вересня по 29 

грудня 2016року; II семестр - з 16 січня по 26 травня 2017 року. 

1.6  Протягом навчального року провести канікули у такі терміни: 

• осінні —  з 31.10.2016 року по 06.11.2016 року; 

• зимові — з 30 грудня 2016 р. по 16 січня 2017 року;  

• весняні — 27.03.2017 - 04.04.2017 року; 

    1.7. Провести навчальні екскурсії у 1-4 класах  з 29.05 по 31.05. 2017 

року, навчальні екскурсії та практику у 5-8 і 10 класах з 29.05 по 09.06.2017 

року і державної підсумкової атестації випускників початкової, основної, 

старшої школи. 

2. Затвердити такий режим роботи школи: 

2.1  Навчальний процес організувати за 5-денним тижневим режимом занять з 

однією зміною. 

2.2   початок навчальних занять для всіх 5 – 11-х класів з 9 год. 00 хв. до 14. год. 

40 хв. 

2.3 Встановити таку тривалість уроків: 

 У 1-х класах - 35 хв.; 

 У 2-4 класах – 40 хв.; 



 У 5-11 класах – 45 хв.; 

2.4 Встановити таку тривалість перерв: 

 Початкова школа: після 1-го, 3-го, 4-го уроків – 10 хв., після 2-го – 20 хв. 

 Основна і старша школа: після 1-го, 4-го, 5-го уроків – 10 хв., після 2-го і 

3-го уроків – 20 хв. 

2.5 Затвердити такий розклад дзвінків: 

Початкова школа:                         Основна і старша школа: 

 

1 урок     9.00 – 9.40                     9.00 – 9.45 

2 урок     9.50 – 10.30                   9.55 – 10.40 

3 урок    10.50 – 11.30                 11.00 – 11.45  

4 урок    11.40 – 12.20                 12.05 – 12.50 

5 урок    12.30 – 13.10                 13.00 – 13.45 

          6 урок           -                               13.55 – 14.40 

3.Встановити тривалість перебування учнів у групі продовженого дня – 6 годин 

(з 12.00 до 18.00год.)   

4. Позакласну роботу з різних предметів, факультативні заняття проводити 

згідно затвердженого графіка. 

5. Вчителям – предметникам та класним керівникам  спланувати виконання 

програм, виховну роботу з класами, враховуючи структуру та режим 

навчального року, а також річний план роботи школи і календарно-тематичні 

плани з предметів на І семестр подати на затвердження директору до 15 

вересня, на II семестр — до 15 січня. 

6.  Заступникам директора з навчально-виховної роботи – Малишко І.В. та 

виховної роботи – Полєвій О.І. здійснювати дієвий контроль за  організацією 

навчально-виховного процесу та  своєчасністю внесення записів до класних 

журналів. 

7. Адміністрації школи: 

7.1 Забезпечити стовідсоткове охоплення дітей та підлітків шкільного віку 

навчанням; 

7.2  Організувати з  01  вересня 2016 року харчування учнів школи, в тому числі 

пільговиків 

7.3 Забезпечити своєчасну підготовку до роботи в осінньо-зимовий період. 

8. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

               

  Директор                                                        В.Старий     


