
1 клас 2 клас 3 клас 4 клас 5 клас 6 клас 7 клас 8 клас 9 клас 10 клас 11 клас
1 я досл.світ математика музика фізкультура укр.мова укр.мова алгебра основи здоров'я хімія анг.мова фізика

2 укр.мова укр.мова анг.мова читання математика музика фізкультура біологія укр.мова алгебра технології

3 музика інформатика математика математика зар.література біологія анг.мова укр.мова фізкультура укр.мова алгебра

4 математика читання фізкультура я досл.світ укр.література фізкультура географія фізика алгебра зар.література укр.мова

5 фізкультура музика читання обр.мистецтво інформатика основи здоров'я укр.мова зар.література біологія укр.література анг.мова

6 анг.мова зар.література фізика фізкультура мистецтво біологія укр.література

7 обр.мистецтво фізкультура зар.література

8 фізкультура

1 я досл.світ фізкультура я досл.світ читання математика математика хімія іст. України укр.література технології анг.мова

2 анг.мова математика інформатика математика історія укр.література фізкультура хімія геометрія геометрія біологія

3 укр.мова укр.мова укр.мова укр.мова анг.мова зар.література геометрія тр.навчання географія укр.мова фізкультура

4 читання анг.мова математика я досл.світ зар.література фізкультура іст. України геометрія основи здоров'я географія укр.мова

5 інд.консульт. читання анг.мова тр.навчання фізкультура географія обр.мистецтво фізика вс.історія зах. України геометрія

6 обр.мистецтво анг.мова зар.література географія фізкультура фізика хімія

7 казк.світ інформат.(2) фізика фізкультура зар.література

1 фізкультура я досл.світ анг.мова читання математика укр.мова біологія укр.мова хімія іст. України фізика

2 математика укр.мова математика анг.мова укр.мова біологія інформатика алгебра укр.мова алгебра фізкультура

3 анг.мова читання укр.мова математика природознавство математика фізкультура укр.література іст. України укр.література алгебра

4 укр.мова обр.мистецтво читання укр.мова фізкультура історія анг.мова біологія фізика інформатика укр.мова

5 читання інд.консульт. технології я досл.світ укр.література укр.література алгебра фізкультура інф.(1)/анг.м.(2) географія укр.література

6 технології фізкультура укр.література анг.мова правознавство фізика хімія

7 інформат.(1) фізкультура зах.України іст. України

1 я досл.світ фізкультура я досл.світ анг.мова інформатика укр.мова укр.мова алгебра іст. України хімія фізика

2 математика математика математика фізкультура математика математика анг.мова географія укр.мова технології іст. України

3 читання анг.мова фізкультура математика природознавство історія тр.навчання укр.мова алгебра укр.мова астрономія

4 технології укр.мова укр.мова укр.мова фізкультура анг.мова укр.мова хімія укр.література біологія геометрія

5 я досл.світ читання музика анг.мова фізкультура географія укр.література зар.література гром.освіта укр.література

6 інд.консульт. інформат.(1) музика етика фізика фізкультура інф.(2)/анг.м.(1) укр.література географія

7 тр.навчання інф.(1)/анг.м.(2) фізкультура фінансова гр.

1 фізкультура математика я досл.світ читання укр.мова укр.мова геометрія мистецтво інф.(2)/анг.м.(1) вс.історія біологія

2 укр.мова фізкультура математика анг.мова технології географія зар.література укр.мова укр.мова геометрія вс.історія

3 математика я досл.світ фізкультура математика укр.література укр.література біологія вс.історія геометрія анг.мова зар.література

4 обр.мистецтво анг.мова укр.мова фізкультура етика математика основи здоров'я геометрія біологія укр.мова технології

5 технології обр.мистецтво інд.консульт. казк.світ анг.мова укр.література зар.література тр.навчання укр.література інформатика

6 інформат.(2) основи здоров'я тр.навчання вс.історія анг.мова зар.література фізика укр.мова

7 інформат.(2) фізика гром.освіта укр.література

І СЕМЕСТР Канікули: 24.10.2022 - 30.10.2022 року

ІІ СЕМЕСТР 09.01. - 24.05.2023 року 30.12.2022 - 15.01.2023 року

27.03.2023 - 02.04.2023 року
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