
Затвердж

Розклад занять
на І семестр 2022/2023 н.р. для учнів 5-11 кл. Чудейського лі

№ 5 6-А 6-Б 7 8-А 8-Б 9 10 -------

1 Укр.мова біологія франц.м. історія укр.мова матем. матем. ЗУ/ЗУ рум.мова
2 матем. інформ. рум.мова укр.мова історія укр. мова фізика ЗУ/ЗУ біологія
3 рум.мова матем. укр.мова біологія укр.літ. фізкульт. труд.н./ тр.н. укр. мова матем.
4 пізн.прир. франц.м. укр.мова фізкульт. труд.навч труд.навч укр. м./ук.м. матем. фізика
5 укр.літер. укр.мова інформ. фізика матем. укр. мова фізкульт. біологія історія
6 технології укр.літ. біологія матем. фізкульт. історія укр. м./у.м. фізика ЗУ/ЗУ
7 •••технологи рум.літ. укр.літ. біологія укр.літ. інф./інф. гром.освіт. ЗУ/ЗУ

Вівторок
№ 5 6-А 6-Б 7 8-А 8-Б 9 10 11
1 матем. історія історія труд.навч. мистецтво хімія біологія фізкульт. географ.
2 рум.мова матем. матем. рум.мова хімія біологія історія рум.мова. фізкульт.
3 укр.мова рум.мова фізкульт. географ. біологія фізика рум.мова історія зарубліт.
4 рум.літ. фізкульт. матем. хімія фізика рум.мова інф./інф. укр.мова укр.мова
5 фізкульт. укр.мова укр.мова біологія рум.мова мистецтво укрліт. хімія фізика
6 історія труд.навч. труд.навч. укр.мова фізкульт. румліт. хімія фізика біологія
7 труд.навч. труд.навч. румліт. фізкульт. осн. здор біологія мистецтво



№ 5 6 -А 6-Б 7 8-А 8-Б 9 10 11
1 укр.мова рум.мова укрліт. матем. фізкульт. хімія географія франц.м. історія
2 укр.літ. географія рум.мова інформ. укр.мова історія фізика матем. хімія
3 матем. рум.літ. матем. англ.мова хімія географія укр. м./ук.м. інформ. укр.мова
4 інформ. матем. осн. здор історія географія укр.мова фр.м./фр.м. УКР» матем.
5 франц.м. осн. здор географія фізика укр.мова матем. матем. історія укр.
6 здор.,без. історія рум.літ. фізкульт. матем. укрліт. осн.правозн. фізика франц.м.
7 осн. здор укр.літ. фізкульт. історія гром.освіта фізика

Четвер
№ 5 6-А 6-Б 7 8-А 8-Б 9 10 11
1 рум.літ. франц.м. матем. рум.мова матем. географія укрліт. фізкульт. укр.мова
2 матем. фізкульт. географія географія франц.м. рум.мова матем. зарліт. укр.мова
3 франц.м. географія укрліт. румліт. рум.мова матем. географія укр.мова рум.мова
4 укр.мова рум.мова фізкульт. матем. інформ. історія мистецтво рум. франц.м.
5 обр.мист. укр.мова франц.м. укр.мова історія інформ. рум. матем. фізкульт.
6 фізкульт. укрліт. обр.мист. укр.літ. румліт. франц.м. матем. мистецтво матем.
7 географія румліт. фізкульт. укр.літ. інф./інф.

П’ятниця
№ 5 6 -А 6-Б 7 8-А 8-Б 9 10 11
1 інформ. рум.мова історія матем. історія франц.м. біологія хімія фізкульт.
2 франц.м. матем. рум.мова фізкульт. матем. біологія хімія географія історія
3 муз.мист румліт. біологія хімія інформ. матем. фр.м./фр.м. фізкульт. фізика
4 матем. фізкульт. муз.мист. англ.мова франц.м. інформ. фізика історія хімія
5 пізн.природу обр.мист. фізкульт. рум. фізика осн. здор рум.мова франц.м. матем.
6 фізкульт. біологія рум.літ. муз.мист. осн.хр.ет. фізика рум.літ. матем. укр.мова
7 муз.мист. обр.мист. осн. здор осн.хр.ет. фізкульт. інформ. укр.літ.


