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Тимчасовий порядок  

організації освітнього процесу  
в Малокардашинській загальноосвітній школі І-ІІ ступенів  

Великокардашинської сільської ради 

в період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 

 
 

Розроблено на основі Постанови Головного санітарного лікаря України Міністерства 

охорони здоров’я від 22.08.2020 № 50 «Про затвердження проти епідеміологічних заходів 

у закладі освіти на період карантину у зв’язку поширенням коронавірусної хвороби 

(СОVID-19)» та рекомендацій Міністерства освіти і науки України. 

 

 

 І. Особливості роботи школи в умовах карантину 

1. Відповідно до Постанови Головного санітарного лікаря України Міністерства 

охорони здоров’я від 22.08.2020 № 50 «Про затвердження протиепідеміологічних 

заходів у закладі освіти на період карантину у зв’язку поширенням коронавірусної 

хвороби (СОVID-19), рекомендацій Міністерства освіти і науки України 

пріоритетом організації освітнього процесу в закладі освіти є дотримання 

принципів соціального дистанціювання, правил гігієни, використання засобів 

індивідуального захисту та уникнення масових скупчень осіб. 

2. Вхід у приміщення школи дозволяється лише за наявності захисної маски або 

респіратора згідно Графіка допуску. Педагогічні працівники, здобувачі освіти 

можуть не використовувати захисні маски під час проведення занять у навчальних 

приміщеннях. Під час пересування приміщеннями закладу освіти використання 

захисних масок є обов'язковим. 

2. Допуск до роботи персоналу школи здійснюється на підставі термометрії 

безконтактним термометром. Працівники з ознаками гострого респіраторного 

захворювання або з підвищеною температурою тіла понад 37,20 С не допускаються 

до виконання своїх обов’язків. 

3. Забороняється допуск до закладу освіти батьків або супроводжуючих осіб, крім 

осіб, що супроводжують дітей з інвалідністю. Спілкування педагогічних працівників 

з батьками здійснюється дистанційно за допомогою будь-яких засобів зв’язку. 



4. На час проведення протиепідемічних заходів призупиняється чергування учнів 6 

- 9 класів по школі. 

5. Усі працівники та здобувачі освіти проходять інструктажі щодо запобігання 

поширенню коронавірусної інфекції (COVID-19), дотримання правил респіраторної 

гігієни та протиепідемічних заходів, профілактичні навчання, зокрема щодо 

одягання, використання, зняття засобів індивідуального захисту, їх утилізації. 

6. Педагогічними працівниками перед початком занять проводиться опитування 

учнів щодо їх самопочуття та наявності симптомів респіраторної хвороби. У разі 

виявлення ознак гострої респіраторної хвороби, за відсутності батьків, здобувачі 

освіти тимчасово ізолюються в спеціально відведеному приміщенні закладу, 

інформуються батьки (інші законні представники) та приймається узгоджене 

рішення щодо направлення до закладу охорони здоров'я. 

7. Дотримання працівниками та здобувачами освіти правил особистої гігієни, 

соціального дистанціювання, уникнення масових скупчень обов’язкове. 

8. Усі працівники закладу, школярі після використання засобу індивідуального 

захисту (1 маска на 3 год.  роботи) повинні ретельно вимити руки з милом або 

обробити антисептичним засобом. 

9. Використані маски, респіратори слід викидати лише у відповідні контейнери з 

позначкою. 

10. Педагогічним працівникам необхідно уникати організації видів діяльності, які 

вимагають безпосереднього фізичного контакту між учнями: зменшити кількість 

комунікаційних вправ, не використовувати групових ігор, що передбачають 

тактильний контакт. Ранкові зустрічі проводити із дотриманням соціальної 

дистанції. 

11. На особистий прийом громадян допускаються громадяни щоденно з понеділка 

по п’ятницю лише після 15.00 год.  (після закінчення навчальних занять) до 16.00 

год. при наявності маски. Без маски прийом громадян заборонено. 

12. Обмежується проведення масових заходів (нарад, загальношкільних зборів, 

зборів батьків, шкільних свят тощо) в закритому приміщенні (окрім заходів 

необхідних для забезпечення функціонування закладу освіти - проведення 

педагогічних рад, зборів трудового колективу тощо). 

13. Функціонування питних шкільних фонтанчиків на території закладу освіти не 

дозволяється. Питний режим здобувачів освіти організовується з допомогою 

використання індивідуальних ємностей для рідини або фасованої питної продукції. 

14. За сприятливих погодних умов навчальні заняття з окремих предметів проводити 

на відкритому повітрі. 

15. Після кожного уроку обов’язково проводиться провітрювання навчального 

кабінету не менше 10 хвилин. Після проведення навчальних занять у кінці робочого 

дня обов’язково проводиться очищення і дезінфекція усіх робочих поверхонь у 

закладі освіти. 

 

 



Графік допуску 

учнів Малокардашинської школи до закладу освіти 

з 01 вересня 2020 року 
 

8.05 год. - 8.15 год. 

1, 3 класи – через центральний вхід; 

2, 4 класи – через  евакуаційний вхід. 
 

8.15 год. - 8.30 год. 

7, 8  класи – через центральний вхід; 

5, 6, 9 класи – через  евакуаційний вхід. 

 

ІІ. Режим навчання в умовах карантину  

Традиційна форма навчання 

Освітній процес в умовах «зеленого» рівня епідемічної небезпеки здійснюється 

наступним чином: 

- відвідування закладу освіти здобувачами загальної середньої освіти та 

працівниками дозволено в режимі, визначеному цим Тимчасовим порядком та з 

урахуванням протиепідеміологічних заходів у закладі освіти на період карантину у 

зв’язку поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-19), затверджених 

постановою Головного державного санітарного лікаря України від 22.08.2020 № 50; 

- навчальні заняття проводяться у звичайному режимі за основним розкладом з 

дотриманням вимог цього Тимчасового порядку.  
 

1. Навчальний процес здійснюється за 5-денним тижневим режимом. 

2. Початок занять о 8.30 год. 

3. Тривалість уроків: 1 клас – 35 хв.; 2-4 класи – 40 хв.; 5-9 класи – 45 хв. 

4. Розклад дзвінків: 

  

Урок 1 клас 2-4 класи 5-9 класи 

1-й 8.30 – 9.05 8.30 – 9.10 8.30 – 9.15 

перерва 15 хв. 10 хв. 10 хв. 

2-й 9.20 – 9.55 9.20 – 10.00 9.25 – 10.10 

перерва 25 хв. 20 хв. 10 хв. 

3-й 10.20 – 10.55 10.20 – 11.00 10.20 – 11.05 

перерва 15 хв. 10 хв 20 хв. 

4-й 11.10 – 11.45 11.10 – 11.50 11.25 – 12.10 

перерва 15 хв. 10 хв 10 хв. 

5-й 12.00 – 12.35 12.00 – 12.40 12.20 – 13.05 

перерва   10 хв. 

6-й   13.15 – 14.00 

перерва   10 хв. 

7-й   14.10 – 14.55 

 

 

 



5. Навчальний процес здійснюється у закріплених за класами  кабінетах: 

 

Клас  Кількість учнів  

у класі 

Назва кабінету Площа кабінету 

м.кв. 

1 13 Кабінет початкових класів 47 

2 8 Кабінет початкових класів 48 

3 15 Кабінет початкових класів 48 

4 10 Кабінет початкових класів 48 

5 7 Кабінет української мови та л-ри 49 

6 10 Кабінет біології 64 

7 13 Кабінет математики 48 

8 6 Кабінет географії та історії 49 

9 6 Кабінет іноземної мови 47 

 

6. Уроки трудового навчання, фізики, інформатики, фізичної культури 

здійснюються згідно розкладу занять у кабінетах: 

№ з/п Назва кабінету Площа  м. кв. 

1 Комбінована майстерня 64 

2 Кабінет фізики та інформатики 62,5 

3 Спортивна зала  116 

 

7. Уроки фізичної культури у теплу пору року проводяться на спортивних 

майданчиках школи. 

Змішана форма навчання 

Освітній процес в умовах «жовтого» або «помаранчевого» рівня епідемічної 

небезпеки здійснюється наступним чином: 

- відвідування закладу освіти здобувачами загальної середньої освіти та 

працівниками дозволено в режимі, визначеному цим Тимчасовим порядком та з 

урахуванням протиепідеміологічних заходів у закладі освіти на період карантину у 

зв’язку поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-19), затверджених 

постановою Головного державного санітарного лікаря України від 22.08.2020 № 50; 

- навчальні заняття проводяться за змішаною формою навчання (очна у поєднанні з 

дистанційною формою) у режимі за окремим розкладом і окремим режимом роботи  

 Традиційне навчання 

 

Дистанційне навчання 

Понеділок 1, 2, 5, 6, 9 класи  3, 4, 7, 8 класи 

Вівторок 3, 4, 7, 8 класи 1, 2, 5, 6, 9 класи 

Середа 1, 2, 5, 6, 9 класи 3, 4, 7, 8 класи 

Четвер 3, 4, 7, 8 класи  1, 2, 5, 6, 9 класи 

П’ятниця  1, 2, 5, 6, 9 класи 3, 4, 7, 8 класи 



 

Дистанційна форма навчання 

Освітній процес в умовах «червоного» рівня епідемічної небезпеки 

здійснюється наступним чином: 

- відвідування закладу освіти здобувачами загальної середньої освіти забороняється; 

- освітній процес забезпечується з використанням технологій дистанційного 

навчання. 

Доступ з усіх предметів буде організовано для 1-9 класів через 

 платформу Google Classroom 

  

ІІІ. Організація харчування 

1. Особливості роботи їдальні в умовах карантину: 

1.1. здобувачі освіти та працівники школи заходять у приміщення їдальні в засобах 

індивідуального захисту, дотримують соціальну дистанцію; 

1.2. харчування та буфетна продукція надається школярам та працівникам за умови 

ретельної обробки ними рук із використанням рідкого мила та застосування 

паперових чи електрорушників, наявних у їдальні біля рукомийників; 

1.3. за одним столом розміщується не більше 4-х осіб (відстань між столами в їдальні 

не менше 1,5м); 

1.3. працівник підсобного приміщення кухні виконує свою роботу лише в засобах 

індивідуального захисту із дотриманням правил їх використання; 

1.4. працівник їдальні видає страви/здійснює розрахунок у засобах індивідуального 

захисту: захисній масці/респіраторі, захисних окулярах/ захисному щитку, 

одноразових рукавичках.   

2. Графік харчування здобувачів освіти  

час клас 

09.10 Буфетна продукція 

10.55 1 – 2 класи 

11.15 3-4 класи 

12.10 5-9 класи 

12.40 Буфетна продукція 



 


