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Тимчасовий порядок  

організації освітнього процесу в закладі в період карантину  

в зв'язку з поширенням короновірусної хвороби (СОVID-19) 

 

1. Навчальні заняття розпочинаються о 9:00 год. (нульові уроки за 

розкладом для учнів 9 – 11-х класів розпочинаються о 8:05). Рекомендується 

приходити завчасно для уникнення скупчень перед входами до закладу. 

2. Чергові педагоги та учні чергового класу займають свої пости о 8:30 і 

запобігають порушенню маскового режиму та соціальної дистанції, за потреби, 

нагадують про використання дезінфекторів. (Графік чергування вчителів – 

Додаток №1, графік чергування учнів – Додаток №2) 

2. Вхід до закладу та вихід з нього, у тому числі для прогулянок на 

свіжому повітрі, відбувається за маршрутами, розробленими для кожного класу 

(Додаток №3). 

3. При вході до приміщення потрібно дотримуватись дистанції один від 

одного не менше, ніж 1,5 м, одягнути маску, продезінфікувати руки. За такими 

ж правилами відбувається пересування коридорами закладу. Під час уроків 

маски можна не використовувати. Учні 1 – 4-х класів можуть перебувати у школі 

під час перерв теж без масок. 

4. Працівники закладу входять до приміщення через центральний вхід 

двоповерхівки та проходять термометрію, яку здійснює медична сестра або 

відповідальна особа, призначена директором на момент відсутності медичної 

сестри. Якщо педагог приходить не на перший урок, він має зателефонувати 

медичній сестрі, повідомити про підхід до закладу та пройти термометрію. 

5. Працівники закладу, які мають підвищену температуру тіла або ознаки 

застудного захворювання, до закладу допускатися не будуть! 

6. Щоденна ранкова термометрія учнів проводитися не буде. Батьки 

повинні щоденно вести посилений контроль за станом здоров’я дітей, у тому 

числі щоранку та щовечора вимірювати їх температуру тіла; ні в якому разі не 

відпускати дітей до школи з температурою, сильним головним болем, нежитєм, 

кашлем тощо. 

7. Вхід до закладу батькам, опікунам, родичам тощо, окрім 

супроводжуючих дітей з інвалідністю, суворо забороняється! Якщо виникає 

потреба у спілкуванні з адміністрацією закладу або вчителями, можна зв’язатися 

у телефонному режимі або з допомогою інших засобів дистанційної комунікації. 

8. Навчальні заняття з усіх предметів, окрім інформатики, фізкультури, 

трудового навчання для хлопців, хореографії, для кожного класу відбуваються у 

певному, закріпленому за цим класом кабінеті (Додаток №3).  

9. Наполегливо рекомендується дотримуватися розкладу дзвінків 

(Додаток №3): не запізнюватися на уроки і не затримуватися при виході на 

перерви (у коридори чи на двір). 



10. Дозвілля під час перерв проводиться у зонах відпочинку, закріплених 

за кожним класом (Додаток №3). 

11. На уроки інформатики або інших предметів, які проводяться у інших 

кабінетах за розкладом, рекомендовано приходити зі своїх зон відпочинку через 

2 – 3 хвилини після дзвінка на урок, виходити з них і направлятися до місця 

проведення перерви за 2 – 3 хвилини до завершення уроку. 

12. Моніторинг стану здоров’я учнів шляхом опитування їх медичною 

сестрою або відповідальною особою відбувається на 1-му уроці. Педагоги 

повинні цікавитися самопочуттям учнів на кожному своєму уроці. У разі 

погіршення свого самопочуття учні мають терміново повідомити про це будь-

якого вчителя або медичного працівника. 

13. В разі виявлення ознак гострої респіраторної хвороби в учнів, вони 

тимчасово ізолюються в спеціально відведеному приміщенні, інформуються їх 

батьки (інші законні представники), приймається узгоджене рішення щодо 

направлення цих учнів до закладу охорони здоров’я або додому  

14.  Питний режим учнів та працівників закладу забезпечується 

споживанням води з індивідуального або одноразового посуду. Батькам 

рекомендовано забезпечити своїх дітей питною водою на час перебування у 

закладі (0,5 – 1 л води в індивідуальній тарі). 

15. Харчування учнів на період ремонту харчоблоку їдальні 

забезпечується батьками і відбувається в класних кімнатах з дотриманням усіх 

гігієнічних та протиепідеміологічних вимог. Батькам наполегливо 

рекомендується давати дітям до школи другий сніданок в індивідуальній тарі для 

продуктів (лотках, ланч-боксах тощо). Також буде організовано замовлення 

буфетної продукції в клас. 

16. Батьки мають забезпечити дітей масками (2 на день). Також у дітей 

повинні бути герметичні пакети: один для використаної маски, інший для нової 

чи запасної.  

17. Одноразові маски або інші засоби індивідуального захисту, паперові 

серветки тощо викидати лише у передбачених для цього місцях! Урни для 

використаних засобів індивідуального захисту розміщені на коридорах та входах 

до закладу. 

18. Розклад та зміни до нього розміщуються у вестибюлях кожної з 

будівель закладу та висвітлюються на сайті. З метою запобігання скупчення 

рекомендується слідкувати за змінами в розкладі, використовуючи саме 

інформаційний сайт. 

19. Інформація щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби 

(СОVID-19), що є обов’язковою для ознайомлення для всіх учасників освітнього 

процесу розміщена на сайті закладу та інформаційних стендах. 

20. Під’їжджати до гімназії шкільними автобусами можуть лише учні, 

включені до відповідного списку, що складений з урахуванням відстані, віку та 

індивідуальних особливостей учнів. Перевезення в автобусі відбувається з 

дотриманням протиепідеміологічних заходів (масковий режим, дезінфекція рук 

тощо). 

21. На період карантину забороняється проведення масових 

загальношкільних та міжкласових заходів. 

22. Батькам учнів, які належать до категорій, яким не рекомендовано 

перебування в закладах освіти (особам із хронічними легеневими хворобами; 



особам, які мають розлади імунної системи; особам із захворюванням на 

цукровий діабет тощо) продовжити навчання за формами здобуття освіти, що 

максимально відповідають потребам їхнього захисту та безпеки (індивідуальне 

навчання або змішане навчання). 
 


