
ЗАТВЕРДЖУЮ  

Директор спеціальної школи-інтернату 

_______________Т.Б. Альошичева 

«___»__________2017 

 

                                                   РЕЖИМ ДНЯ  

Комунального закладу «Харківська спеціальна загальноосвітня школа-

інтернат І-ІІІ ступенів № 6» Харківської обласної ради 

на 2017/2018 навчальний рік 

Час 1-ші класи  2-4-ті класи 

7.00 підйом 7.00 підйом 

7.00-7.10 ранкова зарядка 7.00-7.10 ранкова зарядка 

7.10-7.30 ранковий туалет, прибирання спалень 7.10-7.30 ранковий туалет, прибирання спалень 

7.30-8.00 сніданок 7.30-8.00 сніданок 

8.00-8.50 
прогулянка на відкритому повітрі, 

ранкові процедури 
8.00-8.50 

прогулянка на відкритому повітрі, 

ранкові процедури 

8.50-9.00 підготовка до уроків 8.50-9.00 підготовка до уроків 

9.00-9.35 1-й урок 9.00-9.40 1-й урок 

9.50-10.25 2-й урок 9.55-10.35 2-й урок 

10.40-11.00 ІІ сніданок 10.35-10.55 ІІ сніданок 

11.00-11.35 3-й урок 10.55-11.35 3-й урок 

11.50-12.25 4-й урок 11.35-12.00 
прогулянка, індивідуальні корекційні  

заняття 

12.40-13.15 корекційні заняття 12.00-12.40 4-й урок 

13.15-14.00 прогулянка 12.55-13.40 5-й урок 

14.00-14.30 обід 13.40-14.00 відпочинок 

14.30-15.30 денний відпочинок 14.00-14.30 обід 

15.30-16.30 прогулянка 14.30-15.30 Денний відпочинок, сон 

16.30-16.45 підвечірок 15.30-16.30 прогулянка 

16.50-18.30 
корекційні заняття, вечірні 

процедури, прогулянка 
16.30-16.45 підвечірок 

18.30-19.00 виховна година 16.45-17.45 самопідготовка 



18.30-19.00 гурткові заняття 17.45-18.30 
гурткові, корекційні заняття, вечірні 

процедури 

19.00-19.30 вечеря 18.30-19.00 прогулянка 

19.30-20.30 
вільний час (прогулянка, бібліотека, 

ігри,ТБ) 
19.00-19.30 вечеря 

20.30-21.00 підготовка до сну, вечірній туалет 19.30-20.30 
вільний час (прогулянка, бібліотека, 

ігри, ТБ) 

21.00 сон 20.30-21.00 підготовка до сну, вечірній туалет 

  21.00 сон 

 5-11-ті класи 

7.00 підйом 13.05-13.50 5-й урок  

7.00-7.10 ранкова зарядка 14.05-14.50 6-й урок 

7.10-7.30 ранковий туалет, прибирання спалень 15.00-15.30 обід 

7.30-8.30 
прогулянка на відкритому повітрі, 

ранкові процедури 
15.30-16.30 прогулянка 

8.30-8.50 сніданок 16.30-17.00 
факультативні заняття, корекційні 

заняття 

8.50-9.00 підготовка до уроків 17.00-17.15 підвечірок 

9.00-9.45 1-й урок 17.15-18.45 самопідготовка 

10.00-10.45 2-й урок 18.45-19.45 
гурткові, корекційні заняття, 

прогулянка 

10.40-11.00 прогулянка 19.45-20.10 вечеря 

11.05-11.40 3-й урок 20.10-20.30 вільний час, прогулянка 

11.45-12.05 ІІ сніданок 20.30-21.30 підготовка до сну 

12.05-12.50 4-й урок 21.30 сон 

 

ПОГОДЖЕНО                                                               ПОГОДЖЕНО 

Протокол засідання профспілкового                     Начальник Головного управління  

комітету КЗ «ХСЗОШІ І-ІІІ ступенів № 6»           Держпродспоживслужби в Харківській   

від 09.08.2017 №  62                                                 області 

                                        

                                                                                  ________________О.В. Тертишник 

                                                                                  «____» __________2017 

 

 


