УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ РУБІЖАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
НАКАЗ
30.08.2018

м. Рубіжне

№ 352

Про організацію освітнього
процесу в закладах загальної
середньої освіти міста в
2018-2019 навчальному році
На виконання пп. 3, пп. 4, пп. 5 п. 8 статті 15 розділу ХІІ Закону
України «Про освіту», статті 16 Закону України «Про загальну середню
освіту», наказу ДОН Луганської облдержадміністрації від 13.08.2018 № 176
«Про підготовку закладів освіти до 2018-2019 навчального року та осінньозимового періоду» та з метою організованого початку 2018-2019 навчального
року та створення належних умов, для навчання та виховання дітей
НАКАЗУЮ:
1. Директорам закладів загальної середньої освіти:
1.1. Організувати 01 вересня 2018 року святкування Дня знань та
проведення Першого уроку.
1.2. Розпочати 03 вересня 2018 року в 1-11 класах проведення
навчальних занять.
1.3. Рекомендувати
затвердити таку структуру 2018-2019
навчального року:
І семестр – з 03 вересня 2018 року по 30 грудня 2018 року;
ІІ семестр – з 14 січня 2019 року по 31 травня 2019 року;
осінні канікули – з 29 жовтня 2018 року по 04 листопада 2018 року;
зимові канікули – з 31 грудня 2018 року по 13 січня 2019 року;
весняні канікули – з 01 квітня 2019 року по 07 квітня 2019 року.
1.4. Забезпечити протягом 2018-2019 навчального року створення в
1-х класах умов для реалізації державної політики у сфері реформування
загальної середньої освіти «Нова українська школа».
1.5. Вжити заходів щодо освоєння учнями змісту кожного
навчального предмета в повному обсязі за рахунок ущілення, самостійного
опрацювання, засобів дистанційного навчання у разі запровадження
карантину, припинення освітнього процесу з поважних причин.
1.6. Встановити тривалість уроків:
- 1-і класи – 35 хв.;
- 2-4-ті класи – 40 хв.;

- 5-11-ті класи – 45 хв.
1.7. Завершити навчальні заняття у 1-11-х класах 31 травня 2019
року та організувати проведення свята «Останнього дзвоника».
1.8. Забезпечити проведення державної підсумкової атестації для
учнів 4-х, 9-х та учнів 11-х класів у формі ЗНО згідно термінів її
проведення, затверджених Міністерством освіти і науки України.
1.9. Забезпечити своєчасне вручення випускникам 9-х класів –
свідоцтв про базову загальну середню освіту, випускникам 11-х класів –
атестатів про повну загальну середню освіту.
2. Контроль за виконанням наказу покласти на Бурлуцьку С.І.,
головного спеціаліста управління освіти.

Начальник управління освіти
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