
ЗАТВЕРДЖЕНО 

педагогічною радою 

___________ протокол № ___ 

 

 

Особливості організації освітнього процесу  

в Миколаївській ЗОШ № 6 на 2020-2021 н.р.  

з урахуванням Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у 

закладах освіти в період карантину в зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби 

(СОVID-19), затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря 

України від 30.07.2020 № 42 

 

за умови перебування Миколаївської області  

у «Зеленій, Жовтій, Помаранчевій зонах»  

№ Зміст Відповідальний 
1. Завершити ремонтні робіти, здійснити прибирання усіх навчальних 

приміщень та прилеглої території закладу освіти (дезінфекція 

поверхонь, перевірка вікон щодо забезпечення наскрізного та 

кутового провітрювання; відкриття та дезінфікування жалюзійних 

решіток)  

Завгосп школи 

Дегтяр Г.О. 

2. Виокремити спеціальне приміщення для тимчасового перебування 

учасників освітнього процесу у разі виявлення в них симптомів 

гострого респіраторного захворювання та/або підвищеної 

температури в медичному кабінеті 

Медична сестра 

Хмилевська І.В. 

3. Передбачити місця для дезінфекції рук, забезпечення наявності 

засобів дезінфекції та розміщення контейнерів з для використаних 

засобів індивідуального захисту тощо 

Завгосп школи 

Дегтяр Г.О. 

4. Впровадити заходи щодо соціального дистанціювання та уникнення 

скупчення, спрямованих на мінімізацію контактування з іншими 

особами: 

- Відкрити 4 входи до приміщення школи;,  

- Створити гнучкий графік чергування вчителів школи на входах 

на початку навчальних занять для термометрії здобувачів освіти;  

- Зробити розмітки на підлозі, що полегшує організацію 

двостороннього - руху коридорами. 

 

Завгосп школи 

Дегтяр Г.О. 

 

ЗДНВР 

Москаленко М.В. 

 

5. Закріпити за кожним класом окремий навчальний кабінет для 

мінімізації пересування учнів у приміщеннях закладу освіти 

ЗДНВР 

Москаленко М.В. 

 

6.  Проінформувати батьків учнів щодо змін в організації питного 

режиму, використання індивідуального посуду 

Класні керівники 

7. Створити гнучкий графік організації харчування учнів 1-4 класів ЗДНВР 

Москаленко М.В. 

8. Надати роз'яснення батькам здобувачів освіти щодо необхідності 

впровадження в закладі освіти обмежувальних заходів стосовно 

відвідування закладу освіти сторонніми особами. Повідомити 

батьків, що спілкування педагогічних працівників із батьками буде 

здійснюватися переважно дистанційно за допомогою будь-яких 

засобів зв'язку 

 

 

Класні керівники 

9. Визначити особу, відповідальну за координацію проведення 

інформаційних заходів  з профілактики розповсюдження 

Медична сестра 

Хмилевська І.В. 

https://osvita.ua/legislation/other/75370/


коронавірусної хвороби (СОVID-19), інших респіраторних 

захворювань 

0. Проводити щоденний моніторинг стану здоров'я учнів і працівників 

закладу. Опитувати учнів  щодо самопочуття, а також організувати 

регулярну комунікацію з батьками учнів для з’ясування стану 

здоров'я учнів. 

Медична сестра 

Хмилевська І.В. 

Класні керівники 

 

11. Запропонувати 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 (наприклад, педагогічний 

патронаж, екстернатна, сімейна (домашня) або дистанційна форми 

здобуття освіти) 

 

 

 

 

Класні керівники 

12. З метою забезпечення соціальної дистанції під час навчання 

використовувати актову залу, рекреації, коридори, за сприятливих 

погодних умов проводити заняття з окремих предметів на 

відкритому повітрі  

Вчителі-предметники 

Класні керівники 

 

13. Виявити рівень опанування учнями навчального матеріалу, яким 

учні оволодівали під час карантинних обмежень самостійно або із 

використанням технологій дистанційного навчання, визначити 

необхідність організації повторення цього матеріалу, спланувати та 

організувати систематизацію та узагальнення навчального матеріалу, 

актуалізацію окремих тем, передбачити визначення 

диференційованих навчальних завдань з урахуванням рівня 

засвоєння попереднього матеріалу учнями тощо 

 

 

 

Вчителі-предметники 

 

14. Організувати роботу групи подовженого дня у школі з дотриманням 

правил згідно з Тимчасовими рекомендаціями щодо організації 

протиепідемічних заходів у закладах освіти в період карантину в 

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

затвердженими постановою Головного державного санітарного 

лікаря України 

Директор школи 

І.В.Бродянська 

15. Провести інструктаж для працівників щодо запобігання поширенню 

коронавірусної інфекції (COVID-19), дотримання правил 

респіраторної гігієни та протиепідемічних заходів 

Директор школи  

І.В.Бродянська 

16. Обмежити проведення масових заходів (нарад, зборів тощо) в 

закритих приміщеннях (окрім заходів необхідних для забезпечення 

функціонування закладів освіти - проведення педагогічних рад, 

конференцій трудового колективу тощо) 

 

Директор школи  

І.В.Бродянська 

17.  Розмістити інформацію (плакати) про необхідність дотримання 

респіраторної гігієни та етикету кашлю 

Медична сестра 

Хмилевська І.В. 

18.  На вході до всіх приміщень закладу організувати місця для обробки 

рук антисептичними засобами. Місця дня обробки рук позначити 

яскравим вказівником про правила та необхідність дезінфекції рук 

(банер, наклейка, тощо) 

Завгосп школи 

Дегтяр Г.О. 

 

19.  На території закладу розмістити контейнери/урни з кришкою для 

використаних масок з чіткою яскравою відміткою «ВИКОРИСТАНІ 

МАСКИ ТА РУКАВИЧКИ». 

Завгосп школи 

Дегтяр Г.О. 

 

20. Заборонити проведення спортивних занять у спортивній залі Директор школи 

І.В.Бродянська 

 


