
                    СТРУКТУРА   2019/2020  НАВЧАЛЬНОГО РОКУ 
       Відповідно до  Закону України «Про загальну середню освіту» 2019/2020 навчальний  рік  

починається 2  вересня святом - Днем знань – і закінчується не пізніше 1 липня.                                                                                               

      Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:  

 І семестр - з 02.09. 2019 по 20.12. 2019 (15 тижнів),  

 ІІ семестр - з 13.01.2019 по 22.05.2019 (18 тижнів), 

Останній дзвоник – 22.05.2020 

Впродовж навчального року для учнів проводяться канікули (орієнтовно):  

 осінні: 28.10.2019 – 03.11.2019 

 зимові: 23.12.2019 – 12.01.2020 

 весняні: 23.03.2020 – 29.03.2020 

      Закінчується 2019/2020 навчальний рік проведенням річного оцінювання навчальних 

досягнень учнів 3-11 класів та державної підсумкової атестації випускників початкової, 

основної і старшої школи.  

    Державна підсумкова атестація учнів 4, 9 та 11 класів проводиться            відповідно до 

Порядку проведення  державної підсумкової атестації (далі-Порядок), затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України від  

07 грудня 2018 року № 1369, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 січня 2019 

року за  № 8/32979.     

За певних регіональних умов протягом навчального року можуть змінюватись: 

структура навчального року; 

графік учнівських канікул; 

      Режим роботи навчального закладу: 

 • 5-ти денний в школі І-ІIІ ст. (1-11 класи) ; 

 • Змінність -1 зміна; 

 • Кабінетна система (для 1-4 класів - по класно); 

 • Тривалість уроків: 

1 клас - 35 хвилин, 2-4 класи - 40 хвилин, 5-11 класи - 45 хвилин.     

Перерви по   10 хвилин, 2 великі перерви після 2 та 3 уроку -  по 30 хвилин. 

Факультативні заняття проводяться в позаурочний час через 1 годину після закінчення 

основних занять. 
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Розклад дзвінків 
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Графік харчування 

1 урок 8.00-8.35 15 1 урок 8.00-8.40 10 1 урок 8.00-8.45 10   1-4кл.  10.20-10.50 

2 урок 8.50-9.25 15 2 урок 8.50-9.30 10 2 урок 8.55-9.40 10  5-11 кл. 11.30-12.00 

3 урок 9.40-10.15 35 3 урок 9.40-10.20 30 3 урок 9.50-10.35 10   

4 урок 10.50-11.25 15 4 урок 10.50-11.30 10 4 урок 10.45-11.30 30   

5 урок 11.40-12.15  5 урок 11.40-12.20 10 5 урок 12.00-12.45 10   

   6 урок 12.30-13.10  6 урок 12.55-13.40 10   

      7 урок 13.50-14.35    

 

                                

        ЗАТВЕРДЖУЮ                                                                                                                                                             

       Директор  КЗ «Катеринівський ліцей» 

       Лозівської міської  ради Харківської області                                                                                    

        ________________      Ю.Л.Шукалюков                                                                                                                                                                          

        «  18 » жовтня   2019 року 

 


