
 

 

 

РЕЖИМ РОБОТИ  

початкової школи (2-х класів) 

на 2021 – 2022 н. р. (з ГПД) 

 

1.Школа працює за п’ятиденним робочим тижнем; 

 

Режим дня для 2 –х класів 

8.00 – 8.25. прийом дітей  

8.25 - 8.30. підготовка дітей до уроків. 

8.30 - 9.10 1 урок 

9.15 - 9.30 перерва (сніданок) 

9.30 - 10.10 2 урок 

10.15 - 10.30 перерва (сніданок) 

10.30 - 11.10 3 урок 

11.10 - 11.30 перерва 

11.25 - 12.05 4 урок 

12.05 - 12.20 перерва 

12.20 – 13.00 5 урок 

13.00 - 13.35 розвивальні ігри 

13.35 - 14.05 обід 

14.10 – 15.10 прогулянка на свіжому повітрі 

15.10 – 16.00 заняття за інтересами, виховні заходи 

16.00  повернення дітей додому 

 

 

2.Режим роботи ГПД з 12.05 – 16.05. 

 

3. Режим роботи чергової групи ГПД з 16.05 – 18.05. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

РЕЖИМ РОБОТИ  

початкової школи (3 – 4 класи) 

на 2021 – 2022  н. р. (з ГПД) 

 

1.Школа працює за п’ятиденним робочим тижнем; 

 

Режим дня для 3 - 4 –х класів 

8.30 – 9.00. прийом дітей  

9.00 - 9.10. підготовка дітей до уроків. 

9.10  - 9.50 1 урок  

9.50 - 10.10 перерва (сніданок) 

10.10 - 10.50 2 урок 

10.50 - 11.10 перерва (сніданок) 

11.10 - 11.50 3 урок 

11.50 -12.05 перерва (сніданок) 

12.05 - 12.45 4  урок 

12.45 - 13.00 перерва 

13.00 - 13.40 5 урок 

13.40 - 13.50 перерва 

13.50 - 14.30 6 урок 

14.30 – 15.00 обід 

15.00 - 15.50 прогулянка на свіжому повітрі 

15.50 – 16.40 самопідготовка 

16.40. повернення дітей додому 

 

 

2. Режим роботи ГПД з 13.40 – 16.40. 

 

3. Режим роботи чергової групи ГПД з 08.00 – 09.00; 

                                                                 з 16.40 – 18.40 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток №2 

до наказу № 58-о 

від 31.08.2021 

 

 

 

РЕЖИМ РОБОТИ  

початкової школи (1-х класів) 

на 2021 – 2022 н. р. (з ГПД) 

 

1.Школа працює за п’ятиденним робочим тижнем; 

 

Режим дня для 1 –х класів 

8.00 – 8.20. прийом дітей  

8.20 - 8.30. підготовка дітей до уроків. 

8.30 - 9.05 1 урок 

9.10 - 9.30 перерва (сніданок) 

9.30 - 10.05 2 урок 

10.10 - 10.30 перерва (сніданок) 

10.30 - 11.05 3 урок 

11.05 - 11.25 перерва 

11.25 - 12.00 4 урок 

12.00 - 12.20 перерва 

12.20 – 12.55 5 урок 

12.55 - 13.05 розвивальні ігри 

13.05 - 13.35 обід 

13.40 – 15.00 прогулянка на свіжому повітрі 

15.00 – 15.30 розвивальні ігри 

15.30 – 16.00 заняття за інтересами, виховні заходи 

16.00  повернення дітей додому 

 

 

2.Режим роботи ГПД з 12.00 – 15.30. 

 

3. Режим роботи чергової групи ГПД з 15.30 – 18.00. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

РЕЖИМ РОБОТИ 

чергової групи 

початкової школи (1-х класів) 

на 2021 – 2022 н. р.  

 

Режим дня для 1 –х класів 

15.30 – 15.45 прийом дітей, спілкування з класними 

керівниками  

15.45 – 17.00. організація і проведення виховних заходів, 

заняття за інтересами 

17.00 - 18.00 прогулянка на свіжому повітрі 

18.00  повернення дітей додому 

 

 

РЕЖИМ РОБОТИ 

чергової групи 

початкової школи (2 - х класів) 

на 2021 – 2022 н. р.  

 

Режим дня для 2–х класів 

16.05 – 16.20 прийом дітей, спілкування з класними 

керівниками  

16.20 – 17.05. організація і проведення виховних заходів, 

заняття за інтересами 

17.05 - 18.05 прогулянка на свіжому повітрі 

18.05  повернення дітей додому 

 

РЕЖИМ РОБОТИ 

чергової групи 

початкової школи (3- х класів) 

на 2021 – 2022 н. р.  

 

Режим дня для 3–х класів 

08.00 – 09.00 

16.40 – 16.55 

прийом дітей, спілкування з класними 

керівниками  

16.55 – 17.55. організація і проведення виховних заходів, 

заняття за інтересами 

17.55 - 18.40 прогулянка на свіжому повітрі 

18.40  повернення дітей додому 
 

 

 


