
 

 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «НОВОВОДОЛАЗЬКИЙ САНАТОРНИЙ 

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС»  

  ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ  

  

НАКАЗ  

  

29.08.2019  смт Нова Водолага       №172 

  

Про внесення змін до розкладу 

уроків на 2019/2020 навчальний 

рік  

  

У зв’язку зі зміною мережі учнів 3-го класу та допущеною помилкою при 

складанні розкладу уроків для учнів 1-го класу: предмет «Дизайн і технології» 

відсутній у переліку предметів п.11 наказу Міністерства освіти і науки від 

20.02.2002 №128 (зі змінами) «Про затвердження Нормативів наповнюваності 

груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів 

спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп продовженого дня і 

виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку 

поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх 

навчальних закладах», поділ яких здійснюється на групи при наявності в класі 

20 учнів 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити розклад уроків для учнів 1-го класу на 2019/2020 навчальний 

рік в новій редакції (Додаток 1). 

З 02.09.2019 

2. Скасувати поділ 3-го класу на групи при вивченні предметів: іноземна 

мова (англійська), фізична культура, російська мова, трудове навчання, 

основи здоров’я у зв’язку з тим, що станом на 29.08.2019 кількість учнів 

даного класу становить 19 осіб (29.08.2019 вибув Воєводко Євген). 

З 02.09.2019 

 



2 

 

3. Затвердити розклад уроків для учнів 3-го класу на 2019/2020 навчальний 

рік в новій редакції (Додаток 2). 

З 02.09.2019 

4. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника 

директора з навчально-виховної роботи Калашник Л.Б. 

 

Директор       С.Ю.Єрмаков 

Калашник 

 

 

 

З наказом ознайомлені: 

Калашник Л.Б. ________________ 

Атанасова Т.Г. ________________ 

Лютко О.М. __________________ 

Челомбітько О.В. _____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток 1  

до наказу КЗ «Нововодолазький СНВК» від 

29.08.2019 № 172 

 

Розклад уроків  

для учнів 1-го класу КЗ «Нововодолазька СШ»  

на 2019/2020 навчальний рік 
 

 
ПОНЕДІЛОК ВІВТОРОК СЕРЕДА ЧЕТВЕР П’ЯТНИЦЯ 

1 Я досліджую світ Я досліджую світ 
Іноземна мова (англ.) (1)/ 

Фізична культура (2)  
Я досліджую світ Навчання грамоти 

2 Математика Математика 
ЛФК (1)/ 

Іноземна мова (англ.) (2) 

ЛФК (1)/ 

Фізична культура (2) 
Навчання грамоти 

3 Навчання грамоти 
Іноземна мова (англ.) (1)/ 

Фізична культура (2) 
Математика Математика 

Фізична культура (1)/ 

ЛФК (2) 

4 Навчання грамоти 
ЛФК (1)/ 

Іноземна мова (англ.) (2) 
Навчання грамоти 

Фізична культура (1)/ 

ЛФК (2) 
Російська мова 

5 Музичне мистецтво Навчання грамоти Навчання грамоти Дизайн і технології 
Образотворче 

мистецтво 

6 
Фізична культура (1)/ 

ЛФК (2) 
    

 

Директор           С.Ю.Єрмаков 



 

 

Додаток 2  

до наказу КЗ «Нововодолазький СНВК»  

від 29.08.2019 № 172 

 

Розклад уроків  

для учнів 3-го класу КЗ «Нововодолазька СШ»  

на 2019/2020 навчальний рік 

 
 

ПОНЕДІЛОК ВІВТОРОК СЕРЕДА ЧЕТВЕР П’ЯТНИЦЯ 

1 Музичне мистецтво Літературне читання Природознавство Трудове навчання  
Українська 

мова 

Літературне 

читання 

2 
Іноземна мова 

(англійська) 
Українська мова Літературне читання 

Іноземна мова 

(англійська) 
Математика 

3 Природознавство Математика Українська мова Математика 
Інформатика (1)/ 

ЛФК (2) 

4 ЛФК Я у світі Математика 
Образотворче 

мистецтво 
Російська мова  

5 Українська мова ЛФК Російська мова Фізична культура 
ЛФК (1)/ 

Інформатика (2) 

6 Літературне читання Основи здоров’я  Фізична культура  Фізична культура 

 

Директор            С.Ю.Єрмаков 


