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Н  А  К  А  З 

              м. Маріуполь                                     
від  29.08.2019 р.  № 202  

                                                             
     Про режим роботи школи 
    в 2019-2020 навчальному році 
 
 
 На виконання законів України «Про освіту», «Про загальну середню 
освіту», з метою належної організації роботи школи, забезпечення 
нешкідливих умов навчання і виховання учнів та запобігання їх 
захворюваності, 
 
Н А К А З У Ю : 

1. Організувати навчально-виховний процес о 8 годині, згідно розкладу 
занять, секцій, факультативів, гуртків, групи продовженого дня та 
плану виховної роботи школи. 

2. Заступникам директора з НВР та з ВР: 
2.1. Вжити невідкладних заходів щодо забезпечення раціональної 

організації режиму роботи школи, неухильного виконання Законів 
України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», а також 
Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного 
благополуччя населення» у частині забезпечення належних умов 
навчання та виховання учнів, дотримання санітарно-гігієнічних 
норм експлуатації шкільних будівель, приміщень та обладнання. 

2.2. Посилити відповідальність за дотриманням вимог Державних 
санітарних правил і норм влаштування, утримання 
загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-
виховного процесу, затверджених постановою Міністерства 
охорони здоров’я України від 14.08.2001 № 63. 

2.3. Вжити невідкладних заходів щодо оптимізації режиму навчально-
виховного процесу, неухильного дотримання санітарно-
гігієничних норм у школі, спрямованих на збереження і зміцнення 
здоров’я дітей. 

2.3.1. При складанні розкладу уроків передбачити раціональне 
чергування різних видів діяльності учнів, враховувати динаміку їх 



розумової працездатності протягом дня та тижня; при складання 
розкладу навчальних занять з фізичної культури не допускати 
здвоювати уроки або проводити їх два дні поспіль; розклад занять 
розмістити на першому поверсі школи. 
2.3.2. Не допускати перевантаження учня та завищення обсягу 
домашніх завдань. 
2.3.3. Для забезпечення режиму молодших школярів, збільшення їх 
фізичної активності та попередження захворювання організувати 
проведення фізкультурних хвилинок. 
2.3.4. Не допускати порушень тривалості перерв, передбачити 
можливість перебування учнів під час перерв на відкритому повітрі. 
2.3.5. Дотримуватися вимог раціональної організації роботи і 
відпочинку дітей у групах продовженого дня, забезпечувати поєднання 
різних видів розумової діяльності учнів з руховою активністю на 
повітрі. 
2.3.6. Дотримуватися вимог організації харчування учнів та 
забезпечити обов’язкове гаряче харчування дітей у групах подовженого 
дня. 
2.3.7. Створювати належні умови для фізичного розвитку дітей та 
підлітків. Забезпечити оптимальний режим роботи спортивних залів, 
що сприятиме залученню учнів до занять фізичною культурою та 
спортом як в урочний та і позаурочний час. 
2.3.8. Не допускати випадків відволікання учнів та педагогічних 
працівників під час здійснення навчально-виховного процесу. 
2.3.9. Передбачити в розкладі школи проведення динамічних часів та 
танцювальних хвилин. 
2.4. Проінформувати батьків учнів про режим роботи школи (сайт, 

інформаційний стенд та ін..) 
2.5. З наказом ознайомити всіх педагогічних працівників на 

засіданнях МО. 
3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 
  
 
Директор ЗОШ № 68       Д.П.Юров 
 
 
 
 


