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Управління освіти виконавчого комітету Обухівської міської ради
«Академічний ліцей №4»
Обухівської міської ради Київської області
вул. П.Осипенко, 26, м. Обухів, Київська обл., 08701
тел. (04572) 6-93-93, телефакс (04572) 6-91-71
e-mail: obukhiv.4.school@ukr.net, код ЄДРПОУ 25658261

Н А К А З

«__13_» __08__ 2019 року                   м. Обухів                                                           №__117__

Про режим роботи у
2019-2020 навчальному році

Відповідно до ст.16 Закону України «Про загальну середню освіту», з метою належної організації роботи навчального закладу в 2019/2020 навчальному році, створення не шкідливих умов праці для працівників, навчання й виховання для учнів, запобігання їх захворюваності,

НАКАЗУЮ:

Установити з 2 вересня 2019 року в ліцеї:
	П’ятиденну тривалість навчального тижня;
Однозмінний режим роботи – із 8:30 до 20:00;
Тривалість уроків у:
	1-х класах – 35 хвилин,

2 – х класах – 40 хвилин,
	3- 11 класи – 45 хвилин;
	Семестрову систему організації навчальних занять:

	перший семестр – з 2 вересня по 24 грудня 2019 року;

другий семестр – з 13 січня по 29  травня 2020 року;
	Канікули:

	осінні – з 28 жовтня по 03  листопада 2019 року;
	зимові – з 25 грудня 2019 року по 12 січня 2020 року;
	весняні – з 23 березня по 29 березня 2020 року.

1.6. Попередній дзвінок – за 1 хв. до початку уроку.
2. Кожного понеділка о 8 год 15 хв – загальна робоча лінійка.
3. Вважати основою вимогою для всіх працівників ліцею розпочинати та закінчувати робочий день із ознайомлення з оголошеннями, розміщеннями на загальному стенді.
4. Зобов’язати вчителів ліцею подавати щоденні відомості до загального обліку відвідування, запізнень на уроки, а також відповідність одягу учнів (діловий стиль).
5. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Доненко С.В. скласти розклад навчальних занять, факультативів та гуртків відповідно до робочих навчальних планів на 2019/2020 н.р.
6. Затвердити режим роботи навчального закладу (Додаток 1).
3. Затвердити розклад дзвінків (Додаток 2).
4. Затвердити графік харчування учнів (Додаток 3).
5. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Доненко С.В., розмістити наказ на сайті навчального закладу та на інформаційному стенді, до 02.09.2019 р.
6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

Директор ліцею            		                                            В.М. Марченко


Додаток 1
До наказу №__117_
від «__13_» __08__ 2019 року
«Про режим роботи у
2019-2020 навчальному році»


Режим роботи  у 2019/2020 навчальному році
07:30 – передача чергування від сторожа черговому гардеробнику
08:00 – 08:15 – прийом учнів
12:25-18:30 – робота групи продовженого дня (1 класи)
13:15-20:00 – робота групи продовженого дня (2-4 класи), робота гуртків та секцій


	

Додаток 2
До наказу №__117_
від «__13_» __08__ 2019 року
«Про режим роботи у
2019-2020 навчальному році»

Розклад дзвінків
Урок
1-11 класи
1
08:30-09:15
2
09:25-10:10
3
10:30-11:15
4
11:35-12:20
5
12:30-13:15
6
13:25-14:10
7
14:20-15:05





Додаток 3
До наказу №__117_
від «__13_» __08__ 2019 року
«Про режим роботи у
2019-2020 навчальному році»

Графік 
харчування учнів 
У 2019/2020 навчальному році
№ п/п
Клас
Час
1.
1-А, 1-Б
9/50
2.
2 клас 
10/10
3.
3 клас
9/15
4.
4- А, 4-Б
9/15



