
 

 
Міністерство освіти і науки України 

Департамент  освіти і науки Сумської облдержадміністрації 

Державний навчальний заклад 

«Охтирський центр професійно-технічної освіти» 

 

Н А К А З 

31.08. 2022                                                          № 179 

м. Охтирка 

Про режим роботи освітнього закладу  

у 2022/2023 навчальному році  

 

       Відповідно до  законів України «Про освіту», «Про професійну (професійно-технічну) 

освіту», листа Міністерства освіти і науки від 29.06.2022 № 1-7234-22 «Про підготовку до 

нового 2022/2023 навчального року та особливості організації освітнього процесу в закладах 

професійної(професійно-технічної освіти) з метою забезпечення організованого початку 

2022/2023 навчального року НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити організацію освітнього процесу за дистанційною формою навчання з 

використанням платформи дистанційного  навчання Microsoft Office 365 

(додаток Teams), Google Classroom. 

2. Затвердити орієнтовну структуру навчального року  в Центрі: 

2.1.Розпочати навчальний рік 01.09.2022 проведенням Першого уроку “Ми українці: 

честь і слава незламним». 

2.2.Закінчити навчальний рік відповідно до робочих навчальних планів,  не пізніше 

30.06.2023. 

2.3.Навчальний рік поділити на семестри:  

   І семестр – з 01 вересня до 30 грудня 2022  

   ІІ семестр – з 16 січня до 30 червня 2023.  

2.4.Провести зимові канікули : 

    З 31 грудня  2022 до 15 січня 2023. 

2.5.Провести державну підсумкову, поетапну та державну кваліфікаційну атестації 

відповідно до робочих навчальних планів та розкладів. 

2.6.Затвердити режим роботи Центру: 

Десятихвилинка майстра виробничого навчання – 08.00-08.10 год. 

початок занять  - 08.10 год. 

закінчення занять – 15.40 год..  

2.7.Організувати освітній процес за 5 – денним робочим тижнем. 

3. Установити тривалість уроків теоретичної  та практичної підготовки  - 45 хвилин, 

тривалість перерв: 

        між уроками  - 10 хвилин; 

        після 4  уроку  - 30 хвилин. 

4. Встановити час проведення уроку виробничого навчання  6 годин. 

5. Час початку роботи кожного викладача та майстра виробничого навчання 

розпочинається за 15 хвилин до початку першого  уроку. 



6. Чергування викладачів та майстрів виробничого навчання  розпочинається з 07.40 і 

закінчується о 16.40. 

7. Викладачам та майстрам виробничого навчання: 

7.1.Категорично забороняється відпускати учнів з уроків теоретичного та виробничого 

навчання без заяви учнів, батьків. 

6.2 Відповідати за життя і здоров’я учнів під час перебування  в закладах. 

6.3 Відповідати за збереження навчального кабінету, майстерні, лабораторії, обладнання, 

меблів, інструменту, що в ньому є, які працюють у цих приміщеннях. 

6.4 Провести вступні інструктажі з безпеки життєдіяльності, правил поведінки під час 

сигналу «Повітряна тривога», правил пожежної безпеки, безпеки поводження з 

вибуховими речовинами з реєстрацією в журналах. 

6.5 Суворо заборонити паління в закладах та прилеглих територіях. 

6.6 Не допускати сторонніх осіб на уроки без дозволу адміністрації. 

6.7 Проводити позакласну роботу з предметів, заняття гуртків, факультативів, 

консультацій відповідно до розкладу № 2. 

6.8 Подати поурочно-тематичне планування, плани виховної роботи на погодження та 

затвердження до 31.08.2022 заступникам директора з навчально-методичної, 

навчально-виробничої та навчально-виховної роботи  

8. Заступникам директора з навчально-методичної роботи Савочці Л.І., навчально-

виробничої роботи Ніжнік О. С., з  навчально-виховної роботи Татаренко Л.В.., 

завідувачу відокремленим навчальним підрозділом м. Тростянець Кузубу П. В., 

завідувачу філії смт. В-Писарівка Кальченко О.О. здійснювати суворий контроль за 

правильним та своєчасним заповненням, оформленням, внесенням записів до журналів 

теоретичного та виробничого навчання, журналів гурткової роботи та факультативів.  

9. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

Директор ДНЗ «Охтирський центр ПТО»                                                 Анна  ГОРОБЕЦЬ  

 

Юрисконсульт                                                                                              Данило БЕЗПАЛЬКО 

 

 

З наказом ознайомлено: 

Савочка Л.І.                                             Морозова Г. М.                        Краснокутський В.О  

Кузуб  П. В..В.                                         Богатир А.С.                             Запотушняк  Л.Л. 

Кальченко О.О. Ющенко А. І. Лобанова М.В. 

Ніжнік О. С. Дашутіна А.В. Петровський М.І 

Татаренко Л.В. Марченко М.Г.                         Сєчін М.І 

Чорнобай І.Д                                           Логвіненко  В. І.                       Пяткін М.І 

Чикало Р. В.                                    Вініченко С.І                           

 Кучер Т. Г.                                              Куткович О. М. 

Соболєва І. Ф Мовчан С.В. 

Горбушко Л.І.                                         Мазна Ю. С                                            

Негода Л.М.                                           Ахтирченко І.В. 

Лебедь Н. Д.                                            Гендіна Л. М 

Кунченко В.Г.                                         Голуб Ю. М.,  
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