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НАКАЗ 

 
31 серпня 2022 року                  смт Новогуйвинське                               № 1 

 

Про структуру  

2022/2023 навчального року 
 

Відповідно до п.3-4 статті 10 Закону України «Про повну загальну 

середню освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 24.06.2022 № 711 

«Про початок навчального року під час дії правового режиму воєнного стану в 

Україні» та рішення педагогічної ради гімназії від 31 серпня 2022 року 

протокол №___ 

НАКАЗУЮ: 

1. Визначити тривалість 2022/2023 навчального року з 01 вересня 2022 

року до 30 червня 2023 року 

2. Навчальні заняття організувати за семестровою системою: 

І семестр  

з 01 вересня по 30 грудня 2022 року 
ІІ семестр  

з 16 січня по 31 травня 2023 року 

(17 тижнів/82 навчальні дні)                 (19 тижнів /93 навчальні дні) 

3. Встановити на 2022/2023 навчальний рік 5-денний навчальний тиждень 

4. Провести канікули протягом навчального року тривалістю не менше   

30 календарних днів 

Осінні  

з 25 жовтня 2022 року по 30 жовтня 2022 року (7 днів) 

Зимові  

з 31 грудня 2022 року по 15 січня 2023 року (16 днів) 

Весняні  

з 27 березня 2023 року по 02 квітня 2023 року (7 днів) 

5. Навчання у 4-х та випускних 9-х та 11-х класах закінчується 

проведенням державної підсумкової атестації. Перелік предметів для державної 

підсумкової атестації, форму та терміни її проведення Міністерством освіти і 

науки України буде затверджено додатково.  

6. У разі скасування дії правового режиму воєнного стану, призупинення 

освітнього процесу з поважних причин, надання учням вихідних для підготовки 

і проведення державної підсумкової атестації/зовнішнього незалежного 



оцінювання (якщо вони проводяться під час освітнього процесу), можливі 

корективи до термінів організації навчальних занять та тривалості канікулів з 

урахуванням термінів виконання навчальних програм.  

7. Даний наказ довести до відома всіх працівників ліцею. 

8. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

Директор                           (підпис існує)                       Людмила МОЗГОВИХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


