
 



  

РЕЖИМ  РОБОТИ 

Сумської спеціальної початкової школи № 31 

Сумської міської ради 

у 2021-2022 навчальному році 

 
 

 

Дошкільний підрозділ     07.00 – 19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РОЗПОРЯДОК ДНЯ ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ 

 

Прийом дітей, огляд, температурний скринінг, ігри, спілкування, 

ранкова гімнастика, вхід до групового приміщення зі 

збереженням дистанції з іншими групами 

 

7.00 – 8.00 

Вхід до групового приміщення зі збереженням дистанції з 

іншими групами 

8.00 – 8.05 

Підготовка до сніданку, гігієнічні, водні процедури 8.05 – 8.20 

Cніданок 

 

8.20 – 8.40 

Підготовка до організованої освітньо-виховної діяльності 

 

8.40 – 9.00 

Освітньо-виховна діяльність 9.00 – 10.00 

Плеоптико-ортоптичне лікування, підготовка до прогулянки, 

вихід до групового приміщення зі збереженням дистанції з 

іншими групами, прогулянка, корекційно-розвиткова робота 

(усі активності проводяться ізольовано від інших груп) 

 

10.00 – 11.15 

Підготовка до обіду, гігієнічні процедури 

 

11.15 – 11.30 

Обід 

 

11.30 – 12.00 

Температурний скринінг 

 

12.00 – 12.05 

Денний сон 12.05 – 15.00  

Поступовий підйом дітей, гімнастика після сну, повітряні, водні,  

загартовуючі процедури 

 

15.00 – 15.15 

Температурний скринінг 

 

15.15 – 15.20 

Підготовка до полуденку  

 

15.20 – 15.30 

Полуденок 

 

15.30 – 15.50 

Виховна робота, плеоптико-ортоптичне лікування, ігрова 

діяльність 

15.50 – 16.30 

Плеоптико-ортоптичне лікування,  корекційно-розвиткова 

робота, підготовка до прогулянки, вихід до групового 

приміщення зі збереженням дистанції з іншими групами. 

прогулянка,повернення додому 

(усі активності проводяться ізольовано від інших груп) 

 

16.30 – 19.00 

 



РОЗПОРЯДОК ДНЯ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

 

Прийом дітей, огляд, температурний скринінг, ігри, спілкування, 

ранкова гімнастика, вхід до групового приміщення зі 

збереженням дистанції з іншими групами 

7.00 – 8.10 

Підготовка до сніданку 

 

8.10 – 8.25 

Сніданок 

 

8.25 – 8.50 

Підготовка до організованої освітньо-виховної діяльності 

 

8.50 – 9.00 

Освітньо-виховна діяльність 

 

9.00 – 10.00 

Робота спеціалістів, ігри за власним вибором, 

 індивідуальна робота 

 

10.00 – 10.50 

Плеоптико-ортоптичне лікування, підготовка до прогулянки, 

вихід до групового приміщення зі збереженням дистанції з 

іншими групами, прогулянка, корекційно-розвиткова робота 

(усі активності проводяться ізольовано від інших груп) 

 

10.50 – 12.00 

Температурний скринінг 

 

12.00 – 12.05 

Підготовка до обіду, гігієнічні процедури 

 

12.05 – 12.20 

Обід 

 

12.20 – 12.50 

Підготовка до сну, денний сон 

 

12.50 – 15.00 

Поступовий підйом дітей, гімнастика пробудження, 

загартовуючі процедури 

15.00 – 15.15 

Гурткова робота, виховна робота, плеоптико-ортоптичне 

лікування, самостійна діяльність (за власним вибором дітей) 

15.15 – 15.40 

Температурний скринінг 

 

15.40 – 15.50 

Підготовка до полуденку 

 

15.50 – 16.00 

Полуденок 16.00 – 16.20 

Плеоптико-ортоптичне лікування, корекційно-розвиткова 

робота, гурткова робота, виховна робота,підготовка до 

прогулянки, вихід до групового приміщення зі збереженням 

дистанції з іншими групами, прогулянка, повернення додому 

(усі активності проводяться ізольовано від інших груп) 

 

16.20 – 19.00 



РОЗПОРЯДОК ДНЯ ДІТЕЙ СЕРЕДНЬОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

 

Прийом дітей, огляд, температурний скринінг, ігри, спілкування, 

ранкова гімнастика, вхід до групового приміщення зі 

збереженням дистанції з іншими групами 

7.00 – 8.15 

Підготовка до сніданку 

 

8.15 – 8.25 

Сніданок 

 

8.25 – 8.45 

Підготовка до організованої освітньо-виховної діяльності 8.45 – 9.00 

Освітньо-виховна діяльність 9.00 – 10.00 

Робота спеціалістів, ігри за власним вибором,  

індивідуальна робота 

 

10.00 – 10.50 

Плеоптико-ортоптичне лікування, підготовка до прогулянки, 

вихід до групового приміщення зі збереженням дистанції з 

іншими групами, прогулянка, корекційно-розвиткова робота 

(усі активності проводяться ізольовано від інших груп) 

 

10.50 – 12.00 

Температурний скринінг 

 

12.00 – 12.05 

Підготовка до обіду, гігієнічні процедури 

 

12.05 – 12.25 

Обід 

 

12.25 – 12.55 

Підготовка до сну, денний сон 

 

12.55 – 15.00 

Поступовий підйом дітей, гімнастика пробудження, 

загартовуючі процедури 

 

15.00 – 15.15 

Гурткова робота, виховна робота, плеоптико-ортоптичне 

лікування, самостійна діяльність (за власним вибором дітей) 

15.15 – 15.40 

Температурний скринінг 

 

15.40 – 15.50 

Підготовка до полуденку 

 

15.50 – 16.00 

Полуденок 

 

16.00 – 16.20 

Плеоптико-ортоптичне лікування, корекційно-розвиткова 

робота, гурткова робота, виховна робота, підготовка до 

прогулянки, вихід до групового приміщення зі збереженням 

дистанції з іншими групами прогулянка, повернення додому 

(усі активності проводяться ізольовано від інших груп) 

 

16.20 – 19.00 



РОЗПОРЯДОК ДНЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

 

Прийом дітей, огляд, температурний скринінгігри, спілкування, 

ранкова гімнастика, вхід до групового приміщення зі 

збереженням дистанції з іншими групами 

 

7.00 – 8.20 

Підготовка до сніданку 

 

8.20 – 8.30 

Сніданок 

 

8.30 – 8.50 

Підготовка до організованої освітньо-виховної діяльності 8.50 – 9.00 

Організована освітньо-виховна діяльність 9.00 – 10.30 

Робота спеціалістів, індивідуальна робота 10.30 – 11.00 

Плеоптико-ортоптичне лікування, підготовка до прогулянки, 

вихід до групового приміщення зі збереженням дистанції з 

іншими групами, прогулянка, корекційно-розвиткова робота 

(усі активності проводяться ізольовано від інших груп) 

 

11.00 – 12.05 

Температурний скринінг 

 

12.05 – 12.15 

Підготовка до обіду, гігієнічні процедури 

 

12.15 – 12.30 

Обід 

 

12.30 – 13.00 

Підготовка до сну, сон 

 

13.00 – 15.00 

Поступовий підйом дітей, гімнастика пробудження, 

загартовуючі процедури 

 

15.00 – 15.20 

Гурткова робота, виховна робота, плеоптико-ортоптичне 

лікування, самостійна діяльність (за власним вибором дітей) 

 

15.20 – 15.50 

Температурний скринінг 

 

15.50 – 16.00 

Підготовка до полуденку 

 

16.00 – 16.10 

Полуденок 

 

16.10 – 16.30 

Плеоптико-ортоптичне лікування, корекційно-розвиткова 

робота, гурткова робота, виховна робота, підготовка до 

прогулянки, вихід до групового приміщення зі збереженням 

дистанції з іншими групами прогулянка, повернення додому 

(усі активності проводяться ізольовано від інших груп) 

 

16.30 – 19.00 



 

 

 

 

 

 

 


