
РЕЖИМ 

роботи Вараської гімназії  

на 2021-2022 навчальний рік: 

1. Встановити у Вараській гімназії п’ятиденний робочий тиждень з 01 

вересня 2021 року. 

2. Згідно з Постановою № 42 від 30 липня 2020 року «Про затвердження 

Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у закладах 

освіти в період карантину в зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби 

(COVID-19)» та з метою недопущення поширення захворювань серед здобувачів 

освіти, педагогічних працівників, технічного працівників, спричинених вірусом 

2019-nCov запроваджено попарні уроки у 5-11 класах. 

3. Перевести навчальний заклад у режим роботи з урахуванням заходів, 

спрямованих на запобігання ускладнення епідемічної ситуації внаслідок 

поширення короновірусної інфекції у 2021/2022 н.р. 

4. У межах робочого дня педпрацівники гімназії повинні виконувати всі види 

освітньої, науково-методичної та науково-дослідницької роботи відповідно до 

посади, навчального плану і плану науково-дослідницької роботи. 

5. Усім працівникам гімназії: 

5.1. Строго дотримуватись правил внутрішнього розпорядку. 

5.2. Вважати часом початку роботи 7 год. 45 хв. 

5.3. Часом закінчення роботи – 15 год. 20 хв. 

5.4. Час роботи адміністрації, завідуючого господарством, лаборантів, 

технічних працівників – з 8.00 до 17.00., обід з 13.00 до 14.00. 

5.5. Класних керівників – до кінця занять класу. 

5.6. Педпрацівники, які не мають класного керівництва та керівників 

гурткової роботи згідно з розкладом уроків та факультативних і гурткових 

занять. 

6. При відсутності працівника директор гімназії зобов'язаний терміново 

вжити заходи щодо його заміни іншим працівником допускається у випадках, 

передбачених законодавством, за письмовим наказом директора з дозволу 

профспілкового комітету. Робота у вихідний день може компенсуватися 

наданням іншого дня відпочинку або у грошовій формі в подвійному розмірі. 

7. Надурочна робота та робота у вихідні та святкові дні не допускається. 

Залучення окремих працівників до роботи в установлені для них вихідні дні  



8. Навчальний рік розпочинається з 01 вересня і закінчується підсумковим 

оцінюванням навчальних досягнень учнів усіх класів та державною підсумковою 

атестацією випускників основної та старшої школи. 

9. Навчальні заняття організовуються за семестровою системою: 

            I семестр – з 01 вересня 2021 року по 24 грудня 2021 року 

            II семестр – з 10 січня 2022 року по 03 червня 2022 року 

            Протягом навчального року для учнів проводяться канікули: 

            осінні – з 23 жовтня 2021 року по 31 жовтня 2021 року 

            зимові – з 25 грудня 2021 року по 09 січня 2022 року 

            весняні – з 23 березня 2022 року по 27 березня 2022 року         

Навчання проводити в одну зміну: 

Початок занять (1-й урок) о 08.00 

Закінчення занять (8-й урок) о 15.20. 

 Встановити таку тривалість уроків: 

  - у 5-11-х класах - 45 хвилин. 

9.3. Встановити таку тривалість перерв: 

5-11-і класи 

- після 1-го уроку – 10 хв. 

- після 2-го уроку – 10 хв. 

- після 3-го уроку – 15 хв. 

- після 4-го уроку – 15 хв 

- після 5-го уроку – 10 хв. 

- після 6-го уроку – 10 хв. 

- після 7-го уроку – 10 хв. 

9.4. Заняття 5-11 класів розпочинаються о 8 год. 00 хв. за розкладом дзвінків 

на уроки: 

1-й урок - 8.00 - 8.45 - перерва 10 хв. 

2-й урок - 8.55 - 9.40 - перерва 10 хв. 

3-й урок - 9.50 – 10.35 – перерва 15 хв. 

4-й урок – 10.50 – 11.35 – перерва 15 хв. 

5-й урок – 11.50 – 12.35 – перерва 10 хв. 



6-й урок – 12.45 – 13.30 – перерва 10 хв. 

7-й урок – 13.40 - 14.25 – перерва 10 хв. 

8-й урок – 14.35 – 15.20 – перерва 10 хв. 

10. Установити перед початком навчальних занять за 2 хвилини попередній 

дзвінок. 

11. Встановити додатковий дзвінок за 2 хвилину перед початком кожного 

уроку. 

12. Установити за кожним класом такі кабінети: 

5-А – 208 каб. 

5-Б – 106 каб. 

6-А – 203 каб. 

6-Б – 105 каб. 

7-А – 103 каб. 

7-Б – 104 каб. 

8-А – 107 каб. 

8-Б – 109 каб. 

9-А – 205 каб. 

9-Б – 210 каб. 

10-А – 207 каб. 

10-Б – 209 каб. 

11-А – 204 каб. 

11-Б – 211 каб. 

13. Позакласну роботу з навчальних предметів, факультативні заняття 

проводити з понеділка по п’ятницю протягом світлового дня; загальношкільні 

виховні заходи - у п’ятницю до 20-ї години вечора. 

14. Проводити гаряче харчування учнів по класах таким чином: 

- 3 перерва – 5-А, 5-Б, 6-А, 6-Б, 7-А, 7-Б класи 

- 4 перерва – 8-А, 8-Б, 9-А, 9-Б, 10-А, 10-Б, 11-А, 11-Б класи. 

15. Чергування учнів по школі проводиться за визначеним згідно з графіком 

класом протягом усього робочого тижня (з понеділка до понеділка). 



16. Покласти на заступника директора з виховної роботи Павлік І.А. 

відповідальність за організацію чергування учнів і вчителів по школі та у 

шкільній їдальні, складання графіка їх чергування під час перерв. 

17.  Відповідальність за проведення санітарних годин, за безпеку життя і 

здоров’я  дітей під час їх проведення покласти на класних керівників. 

18. Проводити  щопонеділка о 8.00 год. робочі наради при директору. 

19. Встановити для працівників навчального закладу такий час початку 

робочого дня: 

  - для чергового технічного працівника з 8.00 до 12.00 

                                                                     з 13.00 до 17.00 

  - для чергового педагогічного працівника о 8.00 

    та працівника адмінперсоналу о 8.00 

  - для педагогічних працівників  - за 15 хв. до початку уроку 

  - для технічних працівників       - о 8.00 

  - для педагога-організатора       - о 8.00 

  - для бібліотекаря                       - о 8.00 

  - для психолога                            - о 8.00 

  - чергування сторожів проводиться з 20.00 вечора до 8.00 ранку. 

20. Встановити для педагогічних працівників навчального закладу в 

канікулярний період початок роботи о 9.00 та закінчення роботи (відповідно до 

педагогічного навантаження у цей день до канікул). 

21. Визначити час завершення робочого дня (із одногодинною обідньою 

перервою) для обслуговуючого та технічного персоналу – 17.00 

22. Вологе прибирання коридорів проводити щоденно тричі на день о 10.30 

та після закінчення уроків. 

         Вологе прибирання класних кімнат після закінчення уроків. 

23. Зміну чергових прибиральниць та сторожів проводити щоденно о           

8.00 год. та о 20.00 год. 

24. Вважати основною вимогою до всіх працівників школи доповідати 

черговому адміністратору про всі випадки, що трапились в школі на протязі дня. 

25. Зобов’язати класоводів, класних керівників, вчителів-предметників  

подавати щоденні відомості черговому адміністратору про відвідування учнями 

школи, запізнень на уроки. 



26. У кожному кабінеті закріпити за учнями робочі місця з метою збереження 

меблів. 

27. Не допускати на уроки учнів у верхньому одязі. 

28. За збереження навчального кабінету, обладнання, що в ньому є, несе 

відповідальність учитель, який працює в кабінеті, класний керівник. 

29. Заборонити допуск до закладу освіти батьків або супроводжуючих, крім 

осіб, які супроводжують осіб з інвалідністю. 

30. Затвердити наступну структуру контролю за станом дисципліни в гімназії 

у 2021/2022 навчальному році. 

 

Робота з організації контролю стану відвідування учнями гімназії 

 

Чергування вчителів Чергування 

адміністратора по 

гімназії 

Чергування учнів 

чергового класу 

Аналіз черговим адміністратором 

зауважень щодо поведінки учнів через 

гімназійний журнал, повідомлення 

класного керівника 

Індивідуальна робота з порушниками 

дисципліни 

Робота з організації контролю стану відвідування учнями гімназії 

 

Щомісячний контроль адміністрацією 

стану відвідування учнями гімназії (за 

планом внутрішньогімназійного 

контролю) 

Робота адміністрації з класними 

керівниками з попередження 

пропусків учнями занять без 

поважних причин 

Ведення Журналу обліку відвідування учнями навчальних занять 

Ведення Журналу контролю за спізненнями учнів на уроки 

Робота з батьками з попередження пропусків учнями занять без поважних 

причин. Організація роботи за Положенням про облік спізнень та 

відвідування учнями занять (довідка для батьків, їх облік класними 

керівниками) 
 


