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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ  УКРАЇНИ
Софіївська загальноосвітня школа І- ІІІ ст. №1
Софіївської районної ради Дніпропетровської області

НАКАЗ

21.08.2013                                               смт Софіївка                                  №  

Про режим роботи школи
у 2013-2014 навчальному році

Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту», згідно зі Статутом та Правилами внутрішнього трудового розпорядку , навчальним планом на 2013-2014 навчальний рік

НАКАЗУЮ:

	Установити таку структуру 2013-2014 навчального року:
	Початок 2013-2014 навчального року — 1 вересня (День знань).

Тривалість семестрів:
	І семестр — з 02.09.2013 по 27.12.2013;
	ІІ семестр — з 13.01.2013 по 30.05.2014.

	Тривалість канікул:

	осінніх — з 28.10.по 03.11.2013;
	зимових —з 30.12. по 12.01.2014;
	весняних — з 24.03. по 30.03.2014.

	Установити тривалість навчального тижня відповідно до робочого навчального плану — 5 днів.
	Перший урок розпочинати о 8:30.

Установити таку тривалість уроків:
	у перших класах — 35 хвилин;

у других – четвертих класах — 40 хвилин;
у п’ятих – одинадцятих — 45 хвилин
	Затвердити розклад дзвінків
	розклад дзвінків для учнів  1 класу

	8.30 - 9.05

                             20 хв.
       2.   9.25 - 10.00
                               25 хв.
       3.   10.25 – 11.00
                                30 хв.
       4.   11.30 – 12.05
                                  20 хв.
       5.   12.25 – 13.00

	розклад дзвінків для учнів 2-4 класів

	8.30 – 9.10

                            15 хв.
	9.25 – 10.05

                             20 хв.
	10.25 – 11.05

                             25хв.
	11.30 – 12.10

                             15 хв.
	12.25 – 13.05

          
  5.3. Розклад дзвінків для учнів 5-11 класів
                 1.   8.30 – 9.15
                              10 хв
2.   9.25 – 10.10
                              20 хв
3.   10.30 -11.15
                                20 хв
4.   11.35 – 12.20
                                10 хв
5.   12.30 – 13.15
                                 10 хв
                    6.    13.25 – 14.10
                                                     10 хв
                    7.    14.20 – 15.05
	Установити тривалість перебування учнів у групі продовженого дня — 6 годин     (з 12:00 по 18:00).
Заступнику директора з навчально-виховної роботи розробити і подати на затвердження:
	розклад уроків,  — до 30.08.2013;

режим роботи групи продовженого дня — до 30.08.2013;
графік роботи факультативів та спецкурсів — до 30.08.2013;
	графік роботи гуртків до 05.09. 2013;
графік роботи педагогічних працівників, навчально-допоміжного персоналу, бібліотекарів (погоджений з профспілковим комітетом) — до  30.08.2013.
	Заступнику директора з господарчої  роботи до 30.08.2012 розробити, погодити з профспілковим комітетом і подати на затвердження графік роботи обслуговуючого персоналу.
	Навчальний день починає черговий клас, який заступає на чергування  - 7.30
	Вхід учнів до приміщень 7.45
	Встановити перед початком кожного уроку за 2 хв. попередній дзвінок. Після попереднього дзвінка учні та вчителі готуються до уроку в навчальному кабінеті. Класні керівники та учителі під час перерв чергують на поверхах і забезпечують дисципліну учнів, несуть відповідальність за поведінку дітей на всіх перервах.
	Поставити в обов’язок чергового класу забезпечувати дисципліну учнів, санітарний стан, збереження шкільного майна, прибирання сходів після кожної перерви, чергування класу закінчувати в п’ятницю передачею школи наступному класу в 14 годин.
	     Прибирання кабінетів проводити щоденно. Генеральне прибирання в перший понеділок  кожного місяця після 6-го уроку.
	Прибирання закріплених ділянок шкільного двору проводити щотижня у вівторок з 8.00 до 8.25

15.Час початку роботи кожного учителя – за 15 хвилин до початку свого першого уроку. Чергування учителів починається  за 20 хвилин до початку занять і закінчується на 20 хвилин пізніше закінчення останнього уроку.
16.Внесення змін до класних журналів, а саме зарахування та вибуття учнів вносить лише класний керівник за вказівкою директора. Виправлення оцінок у класному журналі дозволяється за заявою учителя  та дозволом директора.
17.Категорично заборонено відпускати учнів з уроків на різні заходи без дозволу адміністрації школи.
18.Робота спортивних секцій, гуртків, кабінетів інформатики, навчальних майстерень допускається за розкладом затвердженим директором.
19. В кожному навчальному кабінеті закріпити за учнями постійне робоче місце з метою матеріальної відповідальності  за збереження меблів.
20.Не допускати на уроки учнів у спортивному та верхньому одязі.
21.Усім учителям забезпечити прийом і здачу навчальних кабінетів між уроками.
22.Ведення щоденників вважати обов’язковим для кожного учня починаючи з 2 класу.
23.Сторонні особи не допускаються на уроках без дозволу директора школи.
24.Категорично забороняється проводити заміну уроків за домовленістю між учителями без дозволу адміністрації школи.
25.Вихід на роботу учителя  після хвороби можливий лише за наявності лікарняного листа, який здається директору школи.
26.Проведення екскурсій, походів, виходів із дітьми в кіно, театри дозволяється лише після видання наказу директора.
27.Палити на території школи категорично заборонено
28.Про всі надзвичайні випадки негайно докладати директору школи.
29.Затвердити графік чергувань адміністрації
                              Понеділок – Ларічева Л.П.
                              Вівторок –    Пархоменко В.О.
                              Середа –        Бровенко В. В.
                              Четвер –        Мірзоєва І. В.
                              П’ятниця -    Степанюк І. П.
           7.30 – передача чергування від сторожа черговому адміністратору,   ранковий   обхід приміщень та території;
	 - передача чергування черговим адміністратором черговій прибиральниці, вечірній обхід приміщень та території. 22. 00.

30.Доступ будь-кого (крім господарських служб) до підвальних, наддахових та службових приміщень категорично заборонено.
31.Школа зачиняється о 20.00 год. особисто черговим сторожем. Забороняється перебування в приміщеннях школи людей після вказаного часу без дозволу дирекції школи.
     32.   В неділю, суботу та святкові дні школа не працює, допуску в приміщення закладу немає, за винятком проведення невідкладних робіт та заходів тільки за дозволом директора із обов’язковою реєстрацією у спеціальному журналі.
33.У разі виникнення надзвичайних ситуацій  всім працівникам діяти у відповідності до плану дій під час надзвичайних ситуацій. Виклик відповідних служб здійснюється безкоштовно з будь - якого телефону школи.
34.Категорично забороняється користування мобільними телефонами під час навчально-виховного процесу вчителям і учням школи.
             35. Категорично забороняється перебування учнів та вчителів у верхньому одязі  в                                                                                                                   навчальних кабінетах школи.
          36.Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

                      Директор школи                                       Р.О. Тиркба


