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Про режим роботи
миколаiъського навчально-
виховного комплексу.

З МеТою досягнення високого рiвня органiзацii навчального процесу. ствогення
СПриятливих умов дJIя вчителiв та yrHiB, забезпечення безпечних умов для проведення
yPoKiB, позакласних та позаттrкiльних заходiв та реалiзацii Положення про охорону працi в
ycтElнoBax MiHicTepcTBa освiти та науки Украrhи

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такий розпорядок роботи навч€lпьно-виховного комплексу:
1.1. Початок занять - о 8.00
1.2. Тривалiстьурокiв:
овlкласi-35хв.;
ов2-4класах-40хв.
ов5-11класах-45хв.

1.З. Тпива:riсть vnoKi 1и школl

\.4. Заходи з позакласноiроботи проводити в TaKi термiни:
о 1-6класи-до14.З0
о 7 - 10 класи до 15,30

1.5. Запровадити органiзацiйнi заходи та рiзнi засiдання у TaKi термiни:

иlJil_Jilc,l,f' B,la в школl
NЬ уроку уроки пеDеDви
1 8.00 _ 8.45

10
2 8.55 _ 9.40

15
a
J 9.55 _ 10.40

15

4 10.55-11.40
l0

5 1 1.50 _ 12.з5

5

6 2.4а _ |з.25
5

7 1з.з0 _ 14.15

5

8 14.20 _ 15.05
5
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a

a
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пiклувальна рада навчаJIьно-виховного комплексу -2 рази на piK;
педагогiчна рада - не менше 2 рази на соместр, до 17 години;
методичнi об'еднання класних керiвникiв, вчителiв 2 рази на семестр, до 1 б год.
наради при директорi - 1 рази на мiсяць, до iб год.;
батькiвськi збори - 1 раз на семестр, до 14 год.;
iншi зiбрання вчителiв, батькiв, громадськостi - за потреби, пiсля 12 годllни.

Графiк чергування вчителiв по нt}вчально-виховному комплексу:

Графiк
черryвання вчителiв
миколаiъського нвк

\.7 . Графiк чергування адмiнiстрацiТ по навчаJIьно-виховному комплексi:

1.8. Затвердити режим роботи бiблiотеки на навчаJIьний piK з 9.00 - 1З.00.
1.9. Затвердити режим роботи iдальнi з 6.30 - 15.30.
l .10. Графiк роботи дошкiльного пiдроздiлу з 7.00 - i 7.З0.

2. Контроль за викончlнням даного наказу залишаю за собою.

Щиректор пidпuсС.Ю.
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Мiсце
чеIrryваЕня

понедiлок BiBTopoK Середа Четвер П'я,гниlrrl

I поверх Борисенко Т.В. Волошко Н.В [ванова Л.М Щукiна Г.М. Ткаченко Ij,R

II поверх Шевчук М.О яковлева о.в МакаренкоС.В. Бажина С.С. |gпцlrgцдб l\

вестибюль БоюкаА.Я. Яковлева о.Г. Ткаченко В.В.. Коваленко Ю.В. колеснiкоItа

Подвiр'я Яковлева о.Г. БоюкаА.Я. коваленко Ю.в Боюка А.Я Волошко }I.B

Iдальня
II перерва

Волошко Н.В IBaHoBa Л.М. Бориоенко Т.В. Щукiна Г.М. Волошко i I.IJ

Iдальня
III перерва

Яковлева о.В. Яковлева о.Г. Ткаченко В.В.. МакаренкоС.В. IBaH,reHKo д.i\,

.Щнi тижня Прiзвище, iм'я по батьковi Посада, яку займае

понедlлок Ма.менко о.В. пник директора Знвр
вlвторок Сидоренко Л.В. пник директора Знвр
середа Дмитрiева С.Ю. директор Нвк
четвер Сидоренко Л.В. ник директора Знвр
п'ятниця Дмитрiева С.Ю. директор нвк


