
ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова профкомітету РОЗКЛАД УРОКІВ Директор спеціалізо  

________________К.Кобринчук Брацлавської спеціалізованої школи на І семестр 2021-2022 н.р.

5 6-А 6-Б 7 8 9-А 9-Б 10-А 10-Б 11-А
1 математика англ. мова біологія         англ. мова укр. літ укр. літ      інформатика фізкультура   геометрія фізкультура   
2 заруб. літ математика англ. мова укр. мова      географія     алгебра укр. літер        фізкультура   іст. України фізкультура   
3 укр.мова математика англ. мова укр. літ алгебра географія біологія         укр. літер        інформатика іст. України
4 труд.навч     географія укр. мова геометрія хімія англ. мова алгебра алгебра укр. мова      фізика
5 труд.навч     зар. літ. іст. України біологія         основи здор. всевс. Істор укр. мова      геометрія англ. мова   укр. літер        
6 муз.мист.     іст. України основи здор. заруб. літ труд.навч     укр. мова      географія біологія         англ. мова   астрономія
7 год. спілк. год. спілк. год. спілк. год. спілк. год. спілк. біологія     год. спілк. год. спілк. год. спілк. год. Спілк.
1 укр. літ укр. мова географія фізкультура   фізкультура   фізкультура   геометрія англ. мова укр. літер        алгебра
2 англ. мова математика укр. мова фізкультура   фізкультура   фізкультура   заруб. літ укр. літер        хімія геометрія
3 укр.мова біологія         укр. літ географія мистецтво    геометрія англ. мова заруб. літ алгебра хімія
4 природ-тво   основи здор. зар. літ          алгебра геометрія фізика всевс. Істор хімія англ. мова   заруб. літ
5 фізкультура   муз. мист.       фізкультура   укр. мова заруб. літ хімія інформатика іст. України географія біологія         
6 основи здор. фізкультура   математика іст. України біологія        мистецтво    фізкультура   фізика біологія укр. мова      
7  укр. літ нім. мова    основи здор. укр. мова      інформатика фізика фізкультура   зах. Укр   
1 англ. мова інформатика математика англ. мова фізика географія укр. мова      фізкультура   геометрія фізкультура   
2 математика математика зар. літ.          фізика англ. мова біологія     нім. мова фізкультура   укр. мова      фізкультура   
3 нім. мова    математика англ. мова географія алгебра укр. літ      біологія         всевс. Істор фізика зах. Укр   
4 природ-тво   англ. мова нім. мова геометрія хімія алгебра іст. України алгебра Захист України фізика
5 фізкультура   зар. літ. фізкультура   хімія географія     істор. України фізика Захист України англ. мова геометрія
6 обр. мист.     фізкультура   біологія         всесв. історія інформатика заруб. літ фізкультура   фізика СШП географія
7 труд.навч     труд.навч     фін.грамотність фізкультура   
1 математика укр. мова англ. мова фізкультура   фізкультура   фізкультура   хімія інформат. фізика укр. літер        
2 заруб. літ математика укр. мова фізкультура   фізкультура   фізкультура   укр. літ      біологія         всевс. Істор алгебра
3 укр.мова географія математика біологія         англ. мова фізика заруб. літ геометрія алгебра всевс. Істор
4 інформатика англ. мова іст. України алгебра укр. літ всевс. Істор алгебра фізика біологія         укр. мова      
5 фізкультура   іст. України фізкультура    укр. літ геометрія хімія фізика географія англ. мова іст. України
6 фізкультура   географія фізика іст. України основи здор. фізкультура   укр. мова      гром. освіта  хімія
7 мистецтво    обр. мист.     особ. гідність укр. мова географія гром. освіта  фізкультура   англ. мова
1 англ. мова    укр. мова укр. літ інформатика фізика геометрія хімія фізкультура   укр. літер        фізкультура   
2 нім. мова    укр. літ математика укр. мова інформатика англ. мова всевс. Істор фізкультура   заруб. літ фізкультура   
3 математика біологія         англ. мова муз. мист.     заруб. літ. заруб. літ. нім. мова іст. України фізика інформатика
4 укр. літ труд.навч     труд.навч     фізкультура   фізкультура   фізкультура   основи здор. англ. мова хімія фізика
5 іст. України труд.навч     труд.навч     заруб. літ укр. мова фізика геометрія хімія іст. України біологія         
6 обр. мист.     інформатика труд.навч     всевс. Істор особ. гідність англ. мова укр. мова      гром. освіта  мистецтво    
7 особ. гідність біологія        інформатика мистецтво    гром. освіта  англ. мова

Заступник директора з навчально-виховної роботи ___________________В.Тарасова
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 ованої школи
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