
                                               

 



РЕЖИМ  РОБОТИ 

Сумської спеціальної початкової школи № 31 

Сумської міської ради 

у 2021-2022 навчальному році 

 
 

Школа     08.00 – 17.30 

Чергові виховні групи   17.30 – 18.30 

 

Кількість дітей: 

школа  -  141  здобувач освіти; 

 

  



РОЗКЛАД  ДЗВІНКІВ  

у Сумській спеціальній початковій школі № 31 

 Сумської міської ради  

у 2021-2022 навчальному році 

 
1 класи 2 – 4 класи 

1               8.20 – 8.55 1 8.00 – 8.40 

2 9.20 – 9.55 2 9.05 – 9.45 

3 10.15 – 10.50 3 10.10 – 10.50 

4 11.05 – 11.40 4 11.05 – 11.45 

5 12.00 – 12.35 5 11.55 – 12.35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЖИМ РОБОТИ  

Сумської спеціальної початкової школи № 31  

Сумської міської ради на період карантину в зв’язку з 

поширенням коронавірусної хвороби COVID - 2019 

(ІІ половина дня) 
 

1-і класи 
12.40-13.10 – обід 

13.10-14.10 – прогулянка 

14.15-14.50 – корекційно-розвиткові заняття, пропедевтичні заняття 

14.55-15.30 – корекційно-розвиткові заняття 

15.40-15.55 – полуденок 

16.00-16.35 – виховна робота, гурткова робота,  

16.40-17.15 – корекційна робота, ЛФК, плеоптико-ортоптичне лікування 

17.20-18.30 – прогулянка, корекційна робота, плеоптико-ортоптичне лікування 

 
2-і класи 

12.40-13.05 – обід 

13.05-14.05 – прогулянка 

14.10-14.50 – корекційно-розвиткові заняття, пропедевтичні заняття 

14.55-15.35 – корекційно-розвиткові заняття, ЛФК, плеоптико-ортоптичне 

лікування 

15.40-15.55 – полуденок 

16.00-16.40 – виховна робота, гурткова робота, корекційні заняття 

16.45-17.25 - корекційно-розвиткові заняття, ЛФК, плеоптико-ортоптичне 

лікування, корекційна робота 

17.30-18.30 – прогулянка, плеоптико-ортоптичне лікування, спортивно-

оздоровча робота 

 

3-і класи 

 

12.40-13.35 – прогулянка   

13.40-14.00 – обід   

14.05-15.05 – самопідготовка 

15.10-15.50 – корекційно-розвиткові заняття, ЛФК, плеоптико-ортоптичне 

лікування,  

15.55-16.35 – корекційно-розвиткові заняття, виховна робота 

16.40-16.55 – полуденок 

17.00-17.40 – корекційно-розвиткові заняття, гурткова робота, корекційно-

розвиткова робота 

17.45-18.30 – прогулянка, плеоптико-ортоптичне лікування, спортивно-

оздоровча робота 

 

 



4-і класи 

12.40-13.05 – обід (4-Б, 4-Г класи) 

12.40-13.35 – прогулянка (4-А, 4-В класи) 

13.40-14.00 – обід (4-А, 4-В класи) 

13.05-14.00 – прогулянка (4-Б, 4-Г класи) 

14.05-15.05 – самопідготовка 

15.10-15.50 – корекційно-розвиткові заняття, ЛФК, плеоптико-ортоптичне 

лікування,  

15.55-16.35 – корекційно-розвиткові заняття, виховна робота 

16.40-16.55 – полуденок 

17.00-17.40 – корекційно-розвиткові заняття, гурткова робота, корекційно-

розвиткова робота 

17.45-18.30 – прогулянка, плеоптико-ортоптичне лікування, спортивно-

оздоровча робота 

 



Мережа та контингент здобувачів освіти 

станом на 01.09.2021 р. 

 

Клас Кількість здобувачів 

освіти у класі 

1-А клас 13 

1-Б клас 14 

2-А клас 13  

2-Б клас 12 

2-В клас 12 

3-А клас 9 

3-Б клас 12 

4-А клас 16 

4-Б клас 14 

4-В клас 14 

4-Г клас 12 

Всього: 11 класів 141 учень 

 

 

 


