
              

                  Режим роботи ГПД  1-их класів: 

  

1 Прийом та організація дітей.  Обмін інформацією з вчителями про 

навчальні завдання для учнів 1 класів 

12.40 - 12.50 

2 Спортивна година ( на стадіоні, у спортивній залі) 12.50 – 13.40 

3 Підготовка до обіду. Обід 13.40 – 14.10 

4. Підготовка до сну. Денний сон 14.10 - 15.40 

5 Прогулянка, рухливі ігри на свіжому повітрі. змагання, екскурсії, 

відвідування бібліотеки, суспільно-корисна праця 

15.40 - 17.10 

6 Виховні бесіди, диспути, конкурси, вікторини 17.10 -  17.30 

7 Заняття за інтересами 17.30 -  18.20 

8  Зустріч та  індивідуальні бесіди з батьками. Підготовка учнів до 

повернення додому 

18.20 – 18.40 

 

 

 
Режим роботи ГПД  2-их класів: ( понеділок, вівторок, середа, четвер): 

 

 ( п’ятниця) 

 
     

  

  

  

  

  

  

1 Прийом та організація учнів, обмін інформацією з вчителями про 

навчальні завдання  учнів 

12.45 -13.00 

2 Спортивна година 13.00 - 13.40 

3 Підготовка до обіду. Обід 13.40 –14.15 

4 Прогулянка, рухливі ігри на свіжому повітрі, змагання, екскурсії, 

відвідування бібліотеки. Суспільно-корисні справи 

14.15 –15.45 

5 Самопідготовка, індивідуальна робота з учнями 15.45 - 16.00 

6. Виховні бесіди, диспути, конкурси, вікторини 16.00 - 17.00 

7. Ігри і розваги, заняття за інтересами 17.00 - 18.15 

8. Зустріч та індивідуальні бесіди з батьками. Підготовка дітей до 

повернення додому 

18.15 - 18.45 

1 Прийом та організація учнів, обмін інформацією з вчителями про 

навчальні завдання  учнів 

13.35 - 13.40 

2 Спортивна година 13.50 - 14.50 

3 Підготовка до обіду. Обід 14.50 –15.20 

4 Прогу   Прогулянка, рухливі  ігри на свіжому повітрі, змагання, екскурсії, 

відвідування бібліотеки. Суспільно-корисні справи 

15.20 –16.50 

5 Самопідготовка, індивідуальна робота з учнями 16.50 - 17.50 

6. Виховні бесіди, диспути, конкурси, вікторини 17.50 - 18.20 

7. Ігри і розваги, заняття за інтересами 18.20 - 19.15 

8. Зустріч та індивідуальні бесіди з батьками. Підготовка дітей до 

повернення додому 

19.15 - 19.35 



  

        Режим роботи ГПД   3-х і 4-х класів ( понеділок, вівторок, середа, четвер) 

         

                                                                         ( п’ятниця) 

 

                      

 

1 Прийом та організація учнів, обмін інформацією з вчителями про 

навчальні завдання  учнів 

13.35 - 13.50 

2 Спортивна година 13.50 - 14.50 

3 Підготовка до обіду. Обід 14.50 –15.20 

4 Прогулянка, рухливі ігри на свіжому повітрі, змагання, екскурсії, 

відвідування бібліотеки. 

Суспільно-корисні справи 

15.20 –16.50 

5 Самопідготовка, індивідуальна робота з учнями 16.50 - 17.50 

6. Виховні бесіди, диспути,конкурси, вікторини 17.50 - 18.20 

7. Ігри і розваги, заняття за інтересами 18.20 - 19.15 

8. Зустріч та індивідуальні бесіди з батьками. Підготовка дітей до 

повернення додому 

19.15 - 19.35 

1 Прийом та організація учнів, обмін інформацією з вчителями про 

навчальні завдання  учнів 

12.45 - 13.00 

2 Спортивна година 13.00 - 14.00 

3 Підготовка до обіду. Обід 14.00 – 14.30 

4 Прогулянка, рухливі ігри на свіжому повітрі, змагання, екскурсії, 

відвідування бібліотеки. 

Суспільно-корисні справи 

14.30 – 16.00 

5 Самопідготовка, індивідуальна робота з учнями 16.00 - 17.00 

6. Виховні бесіди, диспути, конкурси, вікторини 17.00 - 17.30 

7. Ігри і розваги, заняття за інтересами 17.30 - 18.15 

8. Зустріч та індивідуальні бесіди з батьками. Підготовка дітей до 

повернення додому 

18.15 - 18.45 


