
 

Затверджую 

Директор опорного закладу 

___________________ М. Ліскевич – Карпа  

 

Режим роботи ГПД (понеділок)  

Опорного закладу “Івано-Франківської ЗОШ I-III ступенів імені Івана Франка 

Яворівської районної ради Львівської області” 

у 2018 – 2019 н. р. 

 
Режимний момент Час Спеціальні дії вихователя 

Прийом дітей у групу 2-Б : I зміна – 12:10 

II зміна – 14:40 

2-В : 13:50 

3-В : 13:50 

Отримує інформацію від 

класних керівників про 

навчальні успіхи, поведінку, 

самопочуття учнів. 

Прогулянка на свіжому 

повітрі 

12:20 – 13:00 Прогулянка па свіжому 

повітрі після уроків. 

Підготовка до обіду 13:00 – 13:20  Супроводжує дітей у 

вбиральню, щоб 

підготуватись до обіду. 

Обід  13:20 – 13:50 Супроводжує дітей у 

їдальню, допомагає учням 

опановувати норми та 

культуру харчової поведінки. 

Прогулянка, оздоровча 

робота 

13:50 – 15:00 Прогулянка на шкільному 

подвір’ї, рухливі спортивні 

ігри. 

Самопідготовка 

 

 

15:00 – 15:45 

 

 

Організовує підготовку 

домашніх завдань після 

рухливої активності учнів на 

свіжому повітрі. 

 

Виховна година, заняття за 

інтересами 

15:45 – 17:30 Заняття на розвиток 

пізнавальних процесів, 

емоційне розвантаження, 

бесіди з учнями, добирає 

заняття та ігри цікаві дітей, 

читання книг, малювання 

тощо. 

Відправлення учнів додому 17:30 – 18:00 Закінчення роботи. 

 

 

 
Заступник директора з начально-виховної роботи 

 

____________   Сташко В. В.  

 

 



Затверджую 

Директор опорного закладу 

___________________ М. Ліскевич – Карпа  

 

Режим роботи ГПД (вівторок)  

Опорного закладу “Івано-Франківської ЗОШ I-III ступенів імені Івана Франка 

Яворівської районної ради Львівської області” 

у 2018 – 2019 н. р. 

 
Режимний момент Час Спеціальні дії вихователя 

Прийом дітей у групу 2-Б : I зміна – 13:00 

II зміна – 13:50 

2-В : 12:10 

3-В : 13:50 

Отримує інформацію від 

класних керівників про 

навчальні успіхи, поведінку, 

самопочуття учнів. 

Прогулянка на свіжому 

повітрі 

12:20 – 13:00 Прогулянка па свіжому 

повітрі після уроків. 

Підготовка до обіду 13:00 – 13:20  Супроводжує дітей у 

вбиральню, щоб 

підготуватись до обіду. 

Обід  13:20 – 13:50 Супроводжує дітей у 

їдальню, допомагає учням 

опановувати норми та 

культуру харчової поведінки. 

Прогулянка, оздоровча 

робота 

13:50 – 15:00 Прогулянка на шкільному 

подвір’ї, рухливі спортивні 

ігри. 

Самопідготовка 

 

 

15:00 – 15:45 

 

 

Організовує підготовку 

домашніх завдань після 

рухливої активності учнів на 

свіжому повітрі. 

 

Виховна година, заняття за 

інтересами 

15:45 – 17:30 Заняття на розвиток 

пізнавальних процесів, 

емоційне розвантаження, 

бесіди з учнями, добирає 

заняття та ігри цікаві дітей, 

читання книг, малювання 

тощо. 

Відправлення учнів додому 17:30 – 18:00 Закінчення роботи. 

 

 
Заступник директора з начально-виховної роботи 

 

____________   Сташко В. В.  

 

 

 



Затверджую 

Директор опорного закладу 

___________________ М. Ліскевич – Карпа  

 

Режим роботи ГПД (середа)  

Опорного закладу “Івано-Франківської ЗОШ I-III ступенів імені Івана Франка 

Яворівської районної ради Львівської області” 

у 2018 – 2019 н. р. 

 
Режимний момент Час Спеціальні дії вихователя 

Прийом дітей у групу 2-Б : 13:50 

2-В : I зміна – 13:50 

II зміна – 13:00 

3-В : 13:00 

Отримує інформацію від 

класних керівників про 

навчальні успіхи, поведінку, 

самопочуття учнів. 

Прогулянка на свіжому 

повітрі 

12:20 – 13:00 Прогулянка па свіжому 

повітрі після уроків. 

Підготовка до обіду 13:00 – 13:20  Супроводжує дітей у 

вбиральню, щоб 

підготуватись до обіду. 

Обід  13:20 – 13:50 Супроводжує дітей у 

їдальню, допомагає учням 

опановувати норми та 

культуру харчової поведінки. 

Прогулянка, оздоровча 

робота 

13:50 – 15:00 Прогулянка на шкільному 

подвір’ї, рухливі спортивні 

ігри. 

Самопідготовка 

 

 

15:00 – 15:45 

 

 

Організовує підготовку 

домашніх завдань після 

рухливої активності учнів на 

свіжому повітрі. 

 

Виховна година, заняття за 

інтересами 

15:45 – 17:30 Заняття на розвиток 

пізнавальних процесів, 

емоційне розвантаження, 

бесіди з учнями, добирає 

заняття та ігри цікаві дітей, 

читання книг, малювання 

тощо. 

Відправлення учнів додому 17:30 – 18:00 Закінчення роботи. 

 

 

 
Заступник директора з начально-виховної роботи 

____________   Сташко В. В.  

 

 

 



Затверджую 

Директор опорного закладу 

___________________ М. Ліскевич – Карпа  

 

Режим роботи ГПД (четвер)  

Опорного закладу “Івано-Франківської ЗОШ I-III ступенів імені Івана Франка 

Яворівської районної ради Львівської області” 

у 2018 – 2019 н. р. 

 
Режимний момент Час Спеціальні дії вихователя 

Прийом дітей у групу 2-Б : I зміна – 12:10 

II зміна – 13:50 

2-В : 13:00 

3-В : 13:00 

Отримує інформацію від 

класних керівників про 

навчальні успіхи, поведінку, 

самопочуття учнів. 

Прогулянка на свіжому 

повітрі 

12:20 – 13:00 Прогулянка па свіжому 

повітрі після уроків. 

Підготовка до обіду 13:00 – 13:20  Супроводжує дітей у 

вбиральню, щоб 

підготуватись до обіду. 

Обід  13:20 – 13:50 Супроводжує дітей у 

їдальню, допомагає учням 

опановувати норми та 

культуру харчової поведінки. 

Прогулянка, оздоровча 

робота 

13:50 – 15:00 Прогулянка на шкільному 

подвір’ї, рухливі спортивні 

ігри. 

Самопідготовка 

 

 

15:00 – 15:45 

 

 

Організовує підготовку 

домашніх завдань після 

рухливої активності учнів на 

свіжому повітрі. 

 

Виховна година, заняття за 

інтересами 

15:45 – 17:30 Заняття на розвиток 

пізнавальних процесів, 

емоційне розвантаження, 

бесіди з учнями, добирає 

заняття та ігри цікаві дітей, 

читання книг, малювання 

тощо. 

Відправлення учнів додому 17:30 – 18:00 Закінчення роботи. 

 

 

 
Заступник директора з начально-виховної роботи 

 

____________   Сташко В. В.  

 

 



Затверджую 

Директор опорного закладу 

___________________ М. Ліскевич – Карпа  

 

Режим роботи ГПД (п’ятниця)  

Опорного закладу “Івано-Франківської ЗОШ I-III ступенів імені Івана Франка 

Яворівської районної ради Львівської області” 

у 2018 – 2019 н. р. 

 
Режимний момент Час Спеціальні дії вихователя 

Прийом дітей у групу 2-Б : 13:50 

2-В : I зміна – 12:10 

II зміна – 13:00 

3-В : 13:00  

Отримує інформацію від 

класних керівників про 

навчальні успіхи, поведінку, 

самопочуття учнів. 

Прогулянка на свіжому 

повітрі 

12:20 – 13:00 Прогулянка па свіжому 

повітрі після уроків. 

Підготовка до обіду 13:00 – 13:20  Супроводжує дітей у 

вбиральню, щоб 

підготуватись до обіду. 

Обід  13:20 – 13:50 Супроводжує дітей у 

їдальню, допомагає учням 

опановувати норми та 

культуру харчової поведінки. 

Прогулянка, оздоровча 

робота 

13:50 – 15:00 Прогулянка на шкільному 

подвір’ї, рухливі спортивні 

ігри. 

Самопідготовка 

 

 

15:00 – 15:45 

 

 

Організовує підготовку 

домашніх завдань після 

рухливої активності учнів на 

свіжому повітрі. 

 

Виховна година, заняття за 

інтересами 

15:45 – 17:30 Заняття на розвиток 

пізнавальних процесів, 

емоційне розвантаження, 

бесіди з учнями, добирає 

заняття та ігри цікаві дітей, 

читання книг, малювання 

тощо. 

Відправлення учнів додому 17:30 – 18:00 Закінчення роботи. 

 

 
Заступник директора з начально-виховної роботи 

 

____________   Сташко В. В.  

 

 


