Режим роботи дошкільного навчального закладу – з 730 до 1800

Режим роботи груп:

№
з/п

Номер
групи

1.

№1

2.

Вік дітей

Режим
роботи

Термін перебування
дітей

Ранній вік

730 - 1630

9-ти годинне перебування

№2

Ранній вік

730 - 1630

9-ти годинне перебування

3.

№3

Середній дошкільний вік

730 - 1800

10,5-ти годинне перебування

4.

№4

Старший дошкільний вік

730 - 1630

9-ти годинне перебування

5.

№5

Середній дошкільний вік

730 - 1630

9-ти годинне перебування

6.

№6

730 - 1630

9-ти годинне перебування

7.

№7

Молодший дошкільний
вік
Молодший дошкільний
вік

730 - 1630

9-ти годинне перебування

8.

№8

730 - 1630

9-ти годинне перебування

Старший дошкільний вік
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Організація життєдіяльності дітей в ЗДО
на період канікул 2018/ 2019навчального року
для дітей 3-го року життя
(9 годинний режим роботи)
№ з/п

Форми організації життєдіяльності дітей

1.

Ранковий прийом, ігри, самостійна діяльність, ранкова
гімнастика.
Підготовка до сніданку, сніданок.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

Підготовка до занять, заняття (по підгрупах)
Ігри, самостійна діяльність.
Підготовка до прогулянки, прогулянка, повернення з
прогулянки. Гігієнічні процедури.
Підготовка до обіду, обід.
Гігієнічні процедури, підготовка до сну, сон.
Поступовий підйом дітей, гімнастика пробудження,
оздоровчо-профілактичні
заходи,
загартувальні
процедури.
Підготовка до підвечірку, підвечірок.
Ігри, самостійна діяльність.
Підготовка до прогулянки, прогулянка

Підсумок:
Тривалість організованої навчально-розвивальної діяльності дітей в першу
половину дня
Тривалість прогулянок:
– І-а прогулянка
- ІІ-а прогулянка
Тривалість денного сну
Інтервали між прийомами їжі

Тривалість,
год
07:30–08:30
08:30–09:00
9.00 – 9.10
9.15 – 9.25
9.25 – 10.00
10:00–11:30
11:30–12:10
12:10–15:00
15:00–15:20

15:20–15:40
15:40–16:00
16:00-16:30
До 10 хв.
2,5 години
1 година 30 хв.
0,5 год.
2,5 год.
3 год.10 хв.

*Відповідно до вимог:
 Освітньої програми для дітей від двох до семи років «Дитина»
 (лист МОН України №1/11-16163 від 09.11.2015);
 «Гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних
закладах різних типів та форми власності» (наказ МОН України № 446 від 20.04.2015);
 Методичних рекомендацій «Фізичний розвиток дітей в умовах дошкільного навчального
закладу» (лист МОН України №1/9-563 від 16.08.2010);
 «Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів» (наказ МОЗ України №234
від 24.03.2015).
**Враховано час занять, що проводяться по підгрупах, час перерв між заняттями та час, відведений
на фізкультурні заняття
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Організація життєдіяльності дітей в ЗДО
на період канікул 2018/ 2019навчального року
для дітей 4-го року життя
(9 годинний режим роботи)
№ з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

Форми організації життєдіяльності дітей
Тривалість, год
Ранковий прийом, ігри, самостійна діяльність,
07:30–08:30
ранкова гімнастика.
Підготовка до сніданку, сніданок.
08:30–09:00
Підготовка до заняття, заняття
9.00 – 9.15
Ігри, самостійна діяльність.
9.15 – 10.00
Підготовка до прогулянки, прогулянка, заняття,
10:00–12:00
повернення з прогулянки. Гігієнічні процедури.
Підготовка до обіду, обід.
12:00–12:40
Гігієнічні процедури, підготовка до сну, сон.
12:40–15:00
Поступовий підйом дітей, гімнастика пробудження,
оздоровчо-профілактичні
заходи,
загартувальні
15:00–15:15
процедури.
Підготовка до підвечірку, підвечірок.
15:15–15:30
15:30–16:00
Ігри, самостійна діяльність.
Підготовка до прогулянки, прогулянка

Підсумок:
Тривалість організованої навчально-розвивальної діяльності дітей:
- в першу половину дня
Тривалість прогулянок:
– І-а прогулянка
- ІІ –а прогулянка
Тривалість денного сну
Інтервали між прийомами їжі
.

16:00-16:30
До 15 хв
2,5 години
2 години
0,5 год.
2,5 години
3 год.30 хв

*Відповідно до вимог:
 Освітньої програми для дітей від двох до семи років «Дитина»
 (лист МОН України №1/11-16163 від 09.11.2015);
 «Гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних
закладах різних типів та форми власності» (наказ МОН України № 446 від 20.04.2015);
 Методичних рекомендацій «Фізичний розвиток дітей в умовах дошкільного навчального
закладу» (лист МОН України №1/9-563 від 16.08.2010);
 «Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів» (наказ МОЗ України №234
від 24.03.2015).
**Враховано час занять, що проводяться по підгрупах, час перерв між заняттями та час, відведений
на фізкультурні заняття.

.
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Організація життєдіяльності дітей в ЗДО
на період канікул 2017/ 2018навчального року
для дітей 5-го року життя
(9 годинний режим роботи)
№ з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

Форми організації життєдіяльності дітей
Тривалість, год
Ранковий прийом, ігри, самостійна діяльність,
07:30–08:30
ранкова гімнастика.
Підготовка до сніданку, сніданок.
08:30–09:00
Підготовка до заняття, заняття
9.00 – 9.20
Ігри, самостійна діяльність
9.20 – 10.00
Підготовка до прогулянки, прогулянка, заняття,
10:00–12:00
повернення з прогулянки. Гігієнічні процедури.
Підготовка до обіду, обід.
12:00–12:40
Гігієнічні процедури, підготовка до сну, сон.
12:40–15:00
Поступовий підйом дітей, гімнастика пробудження,
оздоровчо-профілактичні
заходи,
загартувальні
15:00–15:15
процедури.
Підготовка до підвечірку, підвечірок.
15:15–15:30
15:30–16:00
Ігри, самостійна діяльність.
Підготовка до прогулянки, прогулянка

16:00-16:30

Підсумок:
Тривалість організованої навчально-розвивальної діяльності дітей:
- в першу половину дня
Тривалість прогулянок:
– І-а прогулянка
– ІІ-а прогулянка
Тривалість денного сну
Інтервали між прийомами їжі

До 20 хв.

2,5 години
2 години
0,5 год.
2 години
3 години 40 хв.

*** Режим роботи гуртків складає 16.10-16.30.

*Відповідно до вимог:
 Освітньої програми для дітей від двох до семи років «Дитина»
 (лист МОН України №1/11-16163 від 09.11.2015);
 «Гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних
закладах різних типів та форми власності» (наказ МОН України № 446 від 20.04.2015);
 Методичних рекомендацій «Фізичний розвиток дітей в умовах дошкільного навчального
закладу» (лист МОН України №1/9-563 від 16.08.2010);
 «Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів» (наказ МОЗ України №234
від 24.03.2015).
**Враховано час занять, що проводяться по підгрупах, час перерв між заняттями та час, відведений
на фізкультурні заняття.

.

5

Організація життєдіяльності дітей в ДНЗДО
на період канікул 2018/ 2019 навчального року
для дітей 6-го, 7-го року життя
(9 годинний режим роботи)
№ з/п

10.

Форми організації життєдіяльності дітей
Тривалість, год
Ранковий прийом, ігри, самостійна діяльність, ранкова
07:30–08:30
гімнастика.
Підготовка до сніданку, сніданок.
08:30–09:00
Підготовка до заняття, заняття
9.00 – 9.25
Ігри, самостійна діяльність
9.25 – 10.05
Підготовка до прогулянки, прогулянка, повернення з
10:05–12:35
прогулянки. Гігієнічні процедури.
Підготовка до обіду, обід.
12:35–13:00
Гігієнічні процедури, підготовка до сну, сон .
13:00–15:00
Поступовий підйом дітей, гімнастика пробудження,
15:00–15:15
оздоровчо-профілактичні заходи, 5а гартувальні
процедури (індивідуальна робота з дітьми).
Підготовка до підвечірку, підвечірок.
15:15–15:30
15:30–16:00
Ігри, самостійна діяльність..

11.

Підготовка до прогулянки, прогулянка.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Підсумок:
Тривалість організованої навчально-розвивальної діяльності дітей:
- в першу половину дня
Тривалість прогулянок:
– І-а прогулянка
ІІ-а прогулянка
Тривалість денного сну
Інтервали між прийомами їжі

16:00-16:30
До 30 хв.
3 години
2 години 30 хв.
0,5 годин
2 години
4 години 5 хв.

***режим роботи гуртків складає - 16.05-16.30.

*Відповідно до вимог:
 Освітньої програми для дітей від двох до семи років «Дитина»
 (лист МОН України №1/11-16163 від 09.11.2015);
 «Гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних
закладах різних типів та форми власності» (наказ МОН України № 446 від 20.04.2015);
 Методичних рекомендацій «Фізичний розвиток дітей в умовах дошкільного навчального
закладу» (лист МОН України №1/9-563 від 16.08.2010);
 «Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів» (наказ МОЗ України №234
від 24.03.2015).
**Враховано час занять, що проводяться по підгрупах, час перерв між заняттями та час, відведений
на фізкультурні заняття.

.
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Організація життєдіяльності дітей в ДНЗ
на період канікул 2018/ 2019навчального року
для дітей 5-го року життя
(10,5 годинний режим роботи)
№ з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

Форми організації життєдіяльності дітей
Тривалість, год
Ранковий прийом, ігри, самостійна діяльність,
07:30–08:30
ранкова гімнастика.
Підготовка до сніданку, сніданок.
08:30–09:00
Підготовка до заняття, заняття
9.00 – 9.20
Ігри, самостійна діяльність
9.20 – 10.00
Підготовка до прогулянки, прогулянка, заняття,
10:00–12:00
повернення з прогулянки. Гігієнічні процедури.
Підготовка до обіду, обід.
12:00–12:40
Гігієнічні процедури, підготовка до сну, сон.
12:40–15:00
Поступовий підйом дітей, гімнастика пробудження,
оздоровчо-профілактичні
заходи,
загартувальні
15:00–15:15
процедури.
Підготовка до підвечірку, підвечірок.
15:15–15:30
15:30–16:00
Ігри, самостійна діяльність.
Підготовка до прогулянки, прогулянка

16:00-18:00

Підсумок:
Тривалість організованої навчально-розвивальної діяльності дітей:
- в першу половину дня
Тривалість прогулянок:
– І-а прогулянка
– ІІ-а прогулянка
Тривалість денного сну
Інтервали між прийомами їжі

До 20 хв.

4 години
2 години
2 години
2 години
3 години 40 хв.

*** Режим роботи гуртків складає 16.10-16.30.

*Відповідно до вимог:
 Освітньої програми для дітей від двох до семи років «Дитина»
 (лист МОН України №1/11-16163 від 09.11.2015);
 «Гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних
закладах різних типів та форми власності» (наказ МОН України № 446 від 20.04.2015);
 Методичних рекомендацій «Фізичний розвиток дітей в умовах дошкільного навчального
закладу» (лист МОН України №1/9-563 від 16.08.2010);
 «Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів» (наказ МОЗ України №234
від 24.03.2015).
**Враховано час занять, що проводяться по підгрупах, час перерв між заняттями та час, відведений
на фізкультурні заняття.

.

