
ВИТЯГ З НАКАЗУ 

по ДХСШ імені Т.Г.Шевченка 

від 30 серпня 2019 року 

 

 Про структуру 2019/2020 навчального року  

 та організацію навчально-виховного процесу 

 у ДХСШ імені Т.Г.Шевченка 

 

Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту» 

навчальний рік розпочинається у День знань 1 вересня і закінчується не пізніше 1 

липня наступного року. 

Відповідно до робочого навчального плану Державної художньої середньої 

школи імені Т.Г. Шевченка затвердженого рішенням педагогічної ради від 

26.06.2019 року (протокол № 8)  

н а к а з у ю: 

1.З метою раціональної організації навчально-виховного процесу у школі 

затвердити структуру 2019/2020 навчального року за семестровою системою у 

наступні терміни:  
 

1.1. Розпочати навчальний рік святом – День знань – 2 вересня 2019 року. 
 

1.2.Навчальні заняття у школі організовуються за семестровою системою: 
 

Перший семестр з 2 вересня по 24 грудня 2019 року 
 

 Осінні канікули  - з 28 жовтня по 9 листопада  2019 року 

 Зимові канікули  - з 26 грудня 2019 року по 11 січня 2020 року 

   

 Провести наступні Художні ради у першому семестрі: 

  

 5-11-х класів  - 30 серпня 2019 року 

 5-11-х класів  - 25-26 жовтня 2019 року 

 5-11-х класів  - 23-24 грудня 2019 року 

  

Другий семестр з 13 січня по 30 травня 2020 року 

 

Пленерну практику провести з 1 по 13 червня 2020 року 

  

 Весняні канікули  - з 21 березня по 4 квітня 2020 року 

 Літні канікули  - з 15 червня по 31 серпня 2020 року  

 

 Провести наступні Художні ради у другому семестрі: 

 

 5-11-х класів  - 19-20 березня 2020 року 

 5,6,8,10-х класів  - 30 травня 2020 року 

 5-8-х та 10-х класів - 13 червня 2020 року 

        



1.3.Навчальний рік закінчується після проведення підсумкового річного 

оцінювання навчальних досягнень учнів усіх класів, підсумків конкурсно-

перевідних (випускних) завдань з фахових дисциплін у відповідних класах, 

літньої пленерної практики, державної підсумкової атестації для учнів 

основної та старшої школи. Форму та терміни проведення ДПА буде 

затверджено додатково Міністерством освіти і науки України. 
 

1.4.Конкурсно-перевідні контрольні завдання з фахових дисциплін у 7-х та 

9-х класах провести орієнтовно з 22 по 27 травня 2020 року. 
 

1.5.Провести випускні контрольні завдання з фахових мистецьких 

дисциплін 11-х класів орієнтовно з 11 по 14 травня 2020 року. 
 

1.6.Забезпечити виконання навчальних програм на загальноосвітньому та 

фаховому мистецькому циклах.  
 

 

1.8.Завершити навчальні заняття: у 5-8-х та 10-х класах 13 червня 2020 

року, в 9-х та 11-х класах за окремим розкладом. 

 

2.Провести засідання педагогічної ради школи орієнтовно у наступні 

терміни:  

 30 серпня 2019 року 

 08 листопада 2019 року 

 10 січня 2020 року 

 03 квітня 2020 року 

 15-16 червня 2020 року 

 26-27 червня 2020 року 

 30 червня 2020 року 

 

 

 

 Директор 
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