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С Т Р У К Т У Р А 

2017-2018 навчального року 

у Кам'янець-Подільському позашкільному навчально-виховному об’єднанні 

 

      Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту»  та листа 

МОН № 1/9-315 від 07 червня 2016 року «Про структуру 2017/2018 навчального 

року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів», закону «Про 

позашкільну освіту» та статуту ПНВО 2017-2018 навчальний рік  розпочинається 01 

вересня 2017 року і завершується 31 травня 2018 року. З 28 серпня по 15 вересня 

адміністрацією, вчителями та керівниками гуртків проводиться комплектація груп. 

Цей період вважається робочим часом педагогів. 

 

        І. Навчальний рік: 

        Навчальні заняття організовуються за семестровою системою: 

 

    I семестр - з 01 вересня 2017 р. по 22 грудня 2017 р. 

    II семестр - з 10 січня 2018 р. по 31 травня 2018 р. 

 

Впродовж навчального року для учнів проводяться канікули :   

 

                           осінні     з 30.10.2017 р. по 05.11.2017 р. 

                           зимові    з 25.12.2017 р. по 09.01.2018 р. 

                           весняні  з 26.03.2018 р. по 01.04.2018 р. 

 

      ІІ. Режим роботи закладу: 

    

       1. Початок занять:  08.30 

       

           Закінчення занять: 18.45 

 

  Перерви визначаються у відповідності із розкладом занять. 

 

          Тривалість занять в гуртках:  5 – 6 років – 30 хвилин, 

                                                           6 – 7 років – 35 хвилин, 

                                                інших – 45 хвилин. 

 

Відділ ЕНЦУМ, МНВК працюють за 5-тиденним робочим тижнем. 

Відділ СЮТур працює за 6-тиденним робочим тижнем (при умові, що кожен 

працівник має 1 вихідний день). 

Адіміністрація закладу здійснює контроль за роботою СЮТур згідно графіка, 

затвердженого наказом.        

  

 

  Директор  ПНВО                                                                                Н. Ілаш 

     



ПОГОДЖЕНО                                                                           Обговорено                          

Начальник управління                                                                на засіданні педагогічної  ради             

освіти і науки                                                                     протокол №3 від 31.08.2017 р. 

_________ С. Старченко                               

 

 

 

 

РЕЖИМ РОБОТИ 
Кам'янець-Подільського  позашкільного навчально- виховного об’єднання  

на 2017 – 2018 навчальний рік 

 

Працівники на ставці            9.00 – 18.00 

Обідня перерва                    12.00 – 13.00 

 

Понеділок 09.00 - 11.00 Засідання педагогічної ради,  

наради при директорі 

08.30 - 15.15 Заняття за розкладом (вчителі) 

11.00 - 18.45 Заняття за розкладом (керівники гуртків) 

Вівторок 09.00 - 11.00 Індивідуально-методичні консультації 

08.30 - 15.15 Заняття за розкладом (вчителі) 

11.00 - 18.45 Заняття за розкладом (керівники гуртків) 

Відвідування занять і заходів з метою 

перевірки, контролю та надання методичної 

допомоги 

Середа 09.00 - 11.00 Робота з педагогічною та методичною 

літературою 

08.30 - 15.15 Заняття за розкладом (вчителі) 

11.00 - 18.45 Заняття за розкладом (керівники гуртків) 

Четвер 09.00 - 11.00 Індивідуально-методичні консультації 

08.30 - 15.15 Заняття за розкладом (вчителі) 

11.00 - 18.45 Заняття за розкладом (керівники гуртків) 

Відвідування занять з метою контролю та 

надання методичної допомоги. 

П’ятниця 09.00 - 11.00 Методичні наради  

08.30 - 15.15 Заняття за розкладом (вчителі) 

11.00 - 18.45 Заняття за розкладом (керівники гуртків) 

Субота 09.00 - 18.45 Заняття за розкладом (керівники гуртків) 

Неділя 11.00 - 17.00   Заняття за розкладом (керівники гуртків) 

 

 

 

 

Директор  ПНВО                                                                                                                Н. Ілаш 

 

 

 

 


