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                                                 РЕЖИМ РОБОТИ 
комунальної установи Сумський навчально-виховний комплекс № 16  

імені Олексія Братушки «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад» Сумської міської ради на 2019-2020 навчальний рік 

 
   У 2019-2020 навчальному році КУ Сумський НВК № 16 СМР працюватиме за режимом:  

1. Відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту» 2019/2020 навчальний рік  у 

навчальному закладі розпочинається 1 вересня святом «День знань» і закінчується не пізніше 1 липня.  

2. Навчальні заняття в дошкільних групах відповідно до вимог Закону України «Про дошкільну 

освіту», листа Міністерства освіти і науки України від 02.07.2019 № 1/9-419 «Щодо організації 

діяльності закладів освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти у 2019/2020 навчальному 

році», наказу Міністерства освіти і науки України від 20.04.2015 №446 «Про затвердження гранично 

допустимого навантаження на дитину в дошкільних навчальних закладах різних  типів та форм 

власності», наказу Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234 «Про затвердження 

Санітарного регламенту дошкільних навчальних закладів» та Статуту закладу освіти.  

3. Навчальні заняття в 1-11-х  класах здійснюються за семестрами (орієнтовно): 

 І семестр - з 02 вересня по 27 грудня 2019 року, ІІ семестр – з 13 січня до 29 травня 2020 року.    

4. Навчальна практика та навчальні екскурсії за рішенням педагогічної ради будуть проведені 

впродовж навчального року згідно листа Міністерства освіти і науки України від 06.02.2008 № 1/9-61.  

5. Навчальні заняття у 1-11 класах завершити 29.05.2020 року. Закінчити 2019/2020 н.р., включаючи 

проведення підсумкового оцінювання навчальних досягнень учнів; державної підсумкової атестації та 

вручення  документів про освіту випускникам базової та старшої школи до 01.07.2020 р. 

6. Протягом   навчального року  для учнів проводяться канікули (орієнтовно):  

- осінні з 28 жовтня 2019 року по 03 листопада 2019 року,  

- зимові з 28 грудня 2019 року по 12 січня 2020 року,  

- весняні з 23 березня 2020 року по 29 березня 2020 року, 

- літні – з дня закінчення навчального року по 31.08.2020 року. 

7. Заняття в І зміну, тривалість  уроків: 1 клас – 35 хв., 2-4 класах – 40  хв., 5-11 класи – 45 хв. 

8. Мова навчання – українська. 

9. Початок навчальних занять о 8.00 годин, закінчення  - 15.05 годин.                                                           

                                                              Розклад дзвінків на уроки 

 

№ 

уроку 

5-11 кл. Перерва 

(хв.) 

2 -4 кл. Перерва 

(хв.) 

 1 кл. Перерва 

(хв.) 

1 8.00 – 8.45 20 8.00 – 8.40 25 8.00 – 8.35 30 

2 9.05 – 9.50 20 9.05– 9.45 25 9.05 – 9.40 30 

3 10.10 – 10.55 20 10.10 – 10.50 25 10.10– 10.45 30 

4 11.15 – 12.00 20 11.15 – 11.55 25 11.15 – 11.50  

5 12.20 – 13.05 20 12.20 – 13.00    

6 13.25 – 14.10 10     

7 14.20 – 15.05      

10. Дошкільні групи та 1-11 класи навчаються за п’ятиденним  робочим  тижнем. 



11. У 2019-2020 навчальному році у закладі функціонуватимуть: 

- 3 групи для дітей дошкільного віку: 1 група раннього віку, 2 дошкільні групи;   

- 20  класів: 10 класів – І ступеня, 10 класів - ІІ-ІІІ  ступенів.  

12. Режим дня і наповнюваність дошкільних груп:  

- група раннього віку -  10,5 годин, 30 дітей; 

- дошкільна група (різновікова) – 10,5 годин, 35 дитини; 

- дошкільна група (старша) – 12 годин, 35 дитини. 

Мережа дошкільних груп складає: 

1 група раннього віку – 30 дітей 

1 різновікова дошкільна група – 35 дітей 

1 старша дошкільна група  - 35 дітей 

12. Тривалість одного заняття дошкільних груп:  

у групі раннього віку - не більше 15 хвилин;  

у різновіковій дошкільній групі - 20 хвилин;    

у старшій дошкільній групі – 25 хвилин. 

Режим дня  групи раннього віку (10,5 годин) 

Процеси Година доби 

Ранкова зустріч дітей, огляд, ігри, індивідуальне 

спілкування, гімнастика 

7.30 – 8.30 

Сніданок 8.30 – 9.00 

Ігри, організація різних видів діяльності дітей за  

освітніми лініями БКДО, підготовка до занять, заняття 

9.00 – 9.45 

Підготовка до прогулянки, прогулянка, індивідуальні 

заняття, самостійна діяльність за вибором дітей, 

повернення з прогулянки 

9.45 – 12.00 

Підготовка до обіду, 

Обід 

12.00 – 12.15 

12.15 – 12.45 

Підготовка до сну, сон 12.40 – 15.00 

Поступовий підйом, оздоровчі процедури 15.00 – 15.15 

Полуденок  

Заняття 

Ігри, самостійна діяльність, індивідуальні  

15.15 - 15.30 

15.30 - 15.45 

15.30– 16.30 

Підготовка до прогулянки, прогулянка, повернення з 

прогулянки 

16.30 – 18.00 

Ігри, самостійна діяльність за вибором дітей, бесіди 

вихователя з батьками, повернення дітей додому 

17.00 – 18.00 

 

Режим дня різновікової групи дошкільного віку (10,5 годин) 

Процеси Година доби 

Ранкова зустріч дітей, ігри, самостійна діяльність за 

вибором дітей, індивідуальне спілкування, гімнастика 

7.30 – 8.35 

Сніданок 8.35 – 9.00 

Ігри, організація різних видів діяльності дітей за  

освітніми лініями БКДО, підготовка до занять, заняття 

9.00 – 10.00 

Підготовка до прогулянки, прогулянка, індивідуальні 

заняття 

10.00 – 12.25 

Обід 12.25 – 13.00 

Підготовка до сну, сон 13.00 – 15.00 

Поступовий підйом, оздоровчі процедури 15.00 – 15.30 

Полуденок  

Заняття 

Ігри, самостійна діяльність, індивідуальні  

15.30 - 15.40 

15.40 – 16.00 

16.00– 16.45 

Підготовка до прогулянки, прогулянка  16.45 – 18.00 



Ігри, самостійна діяльність за вибором дітей, бесіди 

вихователя з батьками, повернення дітей додому 

17.30 – 18.00 

 

Режим дня  групи старшого дошкільного віку (12 годин) 

Процеси Година доби 

Ранкова зустріч дітей, ігри, самостійна діяльність за 

вибором дітей, індивідуальне спілкування, гімнастика 

7.00 – 8.40 

Сніданок 8.40 – 9.00 

Ігри, організація різних видів діяльності дітей за  

освітніми лініями БКДО, підготовка до занять, заняття 

9.00 – 10.40 

Підготовка до прогулянки, прогулянка, індивідуальні 

заняття 

10.40 – 12.35 

Обід 12.35 – 13.00 

Підготовка до сну, сон 13.00 – 15.00 

Поступовий підйом, оздоровчі процедури 15.00 – 15.30 

Полуденок  

Заняття 

Ігри, самостійна діяльність, індивідуальні  

15.30 - 15.40 

15.40 – 16.05 

16.05– 16.40 

Підготовка до прогулянки, прогулянка  16.40 – 18.00 

Повернення з прогулянки, вечеря, ігри, самостійна 

діяльність за вибором дітей, бесіди вихователя з батьками  

18.00 – 18.45 

Повернення дітей додому 18.45 – 19.00 

 

 

 

 


