
1

                                   Тимчасовий порядок  

                         організації освітнього процесу  в

                    КЗСОР «Глинській спеціальній школі» 

                     із урахуванням епідеміологічної ситуації 

                            в 2020-2021 навчальному році

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                   Рішенням педагогічної ради                    
                                                           КЗСОР «Глинської спеціальної школи»
                                                                      (    .08.2020 року, протокол №    )                



2

  Перед початком навчального року:

1. Наказом директора визначити особу, відповідальну за координацію проведення
інформаційних заходів з профілактики розповсюдження коронавірусної  
хвороби та інших респіраторних захворювань

2. Провести інструктажі з безпеки життєдіяльності учасників
освітнього процесу, правил поведінки у закладі освіти в умовах карантину .

3. Провести зустрічі працівників ЗО з медичними працівниками з
метою навчання їх, як одягати, використовувати, знімати, утилізувати засоби 
індивідуального захисту (далі-ЗІЗ) та дотримання заходів безпеки під час карантину.

4. Розробити інструкцію з охорони праці під час роботи з дезінфекційними  
засобами з метою запобігання поширення інфекції, спричиненої COVID-19.

5. Забезпечити необхідні умови, щоб працівники та здобувачі освіти
дотримувалися правил особистої гігієни.

6. Обмежити проведення масових заходів (нарад, зборів тощо) в закритих 
приміщеннях. Виняток – заходи, необхідні для забезпечення функціонування 
закладу. Наприклад, засідання педагогічних рад.

7. Забезпечити медпункт закладу необхідним обладнанням та медикаментами.
8. Розмістити інформацію (плакати, банери) про необхідність дотримання 

респіраторної гігієни та етикету кашлю.
9. Розробити маршрут руху здобувачів освіти, використовуючи всі можливі входи

до приміщень закладу, розвівши, по можливості, учнів початкової, середньої 
та старшої школи. 

10.Забезпечити раціональне використання запасних виходів із закладу освіти, 
розмітки на підлозі, що полегшує організацію двостороннього руху 
коридорами, виокремлення зон переміщення для різних вікових категорій 
здобувачів освіти;

11.Розробити план екстреного зв'язку для обміну інформацією з персоналом, 
батьками і учнями під час ускладнення епідемічної ситуації COVID-19.

12.Розглянути та затвердити на педагогічній раді Тимчасове положення щодо 
порядку організації освітнього процесу ЗЗСО в період карантину

13.Розробити разом із медпрацівником алгоритм дій на випадок надзвичайної 
ситуації, пов’язаної з реєстрацією випадків захворювання на короновірусну 
хворобу (COVID -19) серед здобувачів освіти та працівників закладів освіти.

14.Запровадити гнучку структуру навчального року – передбачити можливість 
змінювати терміни канікул, початку і завершення семестрів з урахуванням 
епідемічної ситуації;

15.Внести форми здобуття повної загальної середньої освіти під час пандемії до 
освітньої програми закладу ( очне навчання, дистанційне навчання);

16.Видати відповідні накази до початку навчального року
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Рішення щодо особливостей організації освітнього процесу в 
закладах освіти в умовах «зеленого», «жовтого» та «помаранчевого» 
рівнів небезпеки приймає педагогічна рада (Із урахуванням Тимчасових 
рекомендацій Головного державного санітарного лікаря щодо протиепідемічних 
заходів у закладах освіти)

Працівникам закладів освіти

1. Входити до приміщень закладу та пересуватися ними можна після 

проведення термометрії безконтактним термометром і температурою тіла 
не вище 37.2 та за наявності маски У навчальних кабінетах під час 
проведення занять рішення про використання захисних масок приймається 
на педагогічній раді; 

2. Працівники повинні ретельно вимити руки милом або обробити 

антисептичним засобом після того, як зняв використаний ЗІЗ та перед тим, 
як одягнути чистий;

3. Запропонувати батькам учнів із хронічними легеневими хворобами, 

розладами імунної системи, захворюванням на цукровий діабет тощо 
продовжити навчання за більш безпечними для них формами (екстернат, 
сімейна, педагогічний патронаж або дистанційно). Про вибір форми батьки 
вказують у заяві на ім’я директора, на підставі якої директор видає наказ;

4. Під час нестандартних ситуацій діяти відповідно до рекомендованих 

шляхів вирішення.

Батьки несуть відповідальність за здоров’я дітей та відвідування 
закладу освіти:

1. Ранком (після вихідних) вимірюють температуру дитини, визначають стан 
здоров’я дитини і за умови температури нижче 37,2 відряджають дитину до 
школи; 

2. Забезпечують та контролюють переміщення дитини із дому до школи та у 
зворотному напрямі, із використанням індивідуальних засобів захисту та 
дотримуючись правил поведінки у громадських місцях; 

3. Проводять  роз’яснювальні бесіди з учнями щодо використання засобів 
індивідуального захисту та дотримання правил користування громадським 
транспортом; 

4. Підтримують тісний зв’язок із класним керівником, переважно дистанційно 
за допомогою доступних засобів зв’язку; 
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5. Організовують робочий день учнів та робоче місце під час дистанційного 
навчання.

«Зелений» рівень епідемічної небезпеки

Освітнє середовище

1.Соціальне дистанціювання та уникнення скупчення учасників освітнього
процесу, особливо різного віку. 

- Окремий вхід до приміщення для учнів початкової школи.

 - Гнучкий графік початку і закінчення навчальних занять, щоб велика перерва,
сніданок та обід учнів 1-4 кл. не збігалися в часі з середньою і старшою ланкою.

 - Окремий графік початку і закінчення навчальних занять в адаптаційний 
період для першокласників, адже їх до школи приводять батьки або супроводжуючі 
особи (щоб не допустити конфлікту між школою і батьками)

 - Визначити відповідальними за зустріч учнів першого класу асистента 
вчителя та класовода. 

- Виокремлення зони переміщення для учнів початкової школи. 

2.Створення умов для мінімізації ризику інфікування. 

- Визначення приміщення для окремого зберігання верхнього одягу(взуття) 
для учнів початкової школи. 

- У заклад допускаються учні та вчителі ( батьки – за потребою та 
попередньою домовленістю із класним керівником або адміністрацією) при 
наявності маски чи респіратора після проведення термометрії безконтактним 
термометром і температурою тіла не вище 37.2

 - Дотримуватися маскового режиму за межами класу (1 маска на 3 год.) - Не 
допускати до роботи працівників, які знаходяться на самоізоляції; 

- Обладнати місця для дезінфекції рук при вході в школу та в туалеті з чіткою 
яскравою відміткою «МІСЦЕ ДЛЯ ОБРОБКИ РУК».

 - Продумати заходи безпеки, адже безконтрольний антисептик може стати 
іграшкою в руках дітей!

 - Організувати централізований збір використаних ЗІЗ, паперових серветок в 
окремі контейнери (урни) з кришками (безконтактні) та поліетиленовими пакетами, з
чіткою яскравою відміткою «ВИКОРИСТАНІ МАСКИ ТА РУКАВИЧКИ», з 
подальшою утилізацією 
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- Забезпечити умови для того, щоб працівники дотримувалися правил 
особистої гігієни;

 - У санітарних кімнатах забезпечити наявність рідкого мила, антисептичних 
засобів для рук, паперових рушників або електросушарок для рук.

 - Використовувати багаторазові рушники заборонено!

 - Виокремлення та обладнання спеціального приміщення для тимчасового 
перебування учасників освітнього процесу у разі виявлення в них симптомів 
гострого респіраторного захворювання та/або підвищеної температури. 

3. Середовище класу.

 - Провітрювання приміщення після кожного навчального заняття не менше 10 
хв.

 - У кінці всіх уроків – очищення та дезінфекція поверхонь (дверні ручки, 
столи, місця для сидіння, підвіконники тощо).

 - Розміщення меблів у класі має обмежити можливості безпосереднього 
контакту між учнями (парти рядами тощо).

 - Індивідуально – персоналізоване забезпечення учнів робочими матеріалами. 
4. .Соціальне дистанціювання та уникнення скупчення учасників освітнього 
процесу: 

- закріплення окремих територій шкільного подвір’я, спортивних майданчиків 
за класами для можливості проведення уроків на відкритому повітрі та перебування 
під час перерв, з метою упередження скупчення. 

- за сприятливих погодніх умов уроки фізкультури, природознавства, курсу 
ЯДС та ранкові зустрічі проводити на вулиці, дотримуючись соціального 
дистанціювання.

Організація   навчання

1. У перший день навчання обговорення та вироблення спільних питань, 
проблем, дій і правил поведінки в класі, коридорі, їдальні, тощо; 

2. Закріпити за класами кабінети для вивчення предметів, які не підлягають 
поділу на групи та кабінети при поділі на групи, мінімізуючи пересування учнів 
міжкласами. 

3. У розкладі занять передбачити можливість визначення різного часу початку 
та закінчення занять (перерв) для різних класів та груп (тривалість уроків для різних
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вікових категорій учнів різна: 1 кл. – 35хв.; 2-4 кл. – 40 хв.; 5-11 кл. – 45 хв., але в 
умовах пандемії –може визначатися рішенням педради); 

4. Забезпечити збільшення відстані між партами. Для потреб навчання також 
можна використовувати великі приміщення – зокрема актові зали, рекреації, 
коридори, адаптовані для потреб навчання;

6. Проаналізувати календарно-тематичне планування та здійснити 
перерозподіл навчальних годин за рахунок резервного часу та 
інтенсифікації освітнього процесу шляхом об’єднання навчальних тем або 
укрупнення дидактичних модулів;

7.  Під час уроків учителям варто обирати види діяльності, які мінімізують 
безпосередній фізичний контакт між учнями. Зокрема зменшуючи кількість
комунікаційних вправ;

8.  Проведення частини уроків фізкультури, музики, малювання, географії, 
біології, природознавства, основ здоров’я, української та зарубіжної 
літератури, історії, «Захист України» на відкритому повітрі; 

9.  Обговорити з батьками дітей із супутніми та хронічними захворюваннями 
альтернативні форми навчання, дозволивши їм вільне відвідування окремих
уроків, розробивши механізм контролю за відвідуванням визначених уроків
та перевірки навчальних досягнень з предметів (тем), опрацьованих 
самостійно.
Виховна робота
1. Організація виховної роботи для учнів у невеликих групах із 

використанням спортивних майданчиків, актових залів, рекреацій, 
організація діяльності учнів на перервах та роботи із батьками із 
використанням дистанційних технологій.

2.  Виховні заходи здійснювати на відкритому повітрі чи у приміщеннях, 
які дозволяють дотримання дистанцій між учнями.

3.  Провести інструктажі (при можливості – із залученням медиків) про 
необхідність дотримання протиепідеміологічних заходів.

4.  Замість щотижневих загальношкільних лінійок пропонуємо проведення 
за 10 хвилин до початку уроків в класах установчих тижневих зборів

5.  Тимчасово обмежити роботу шкільного самоврядування 
6. До 1 вересня провести інформаційні онлайн-заходи з батьками та 

здобувачами освіти щодо необхідності впровадження у закладі освіти 
обмежувальних заходів, дотримання респіраторної гігієни та етикету 
кашлю.

7.  Моніторинг стану здоров’я учнів здійснювати шляхом опитування щодо
їх самопочуття, а також організації регулярної комунікації з батьками 
для з’ясування стану здоров’я учнів. 
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8. 1 вересня провести у межах класної спільноти. Формат визначається в 
кожному закладі індивідуально (бажано на свіжому повітрі) та 
затверджується рішенням педагогічної ради.

Психологічний супровід

1. Щоденно практичному психологу, соціальному педагогу рекомендовано 
здійснювати не менше 4 годин роботи із здобувачами освіти, які 
потребують психологічного втручання. Педагогічними працівниками: 
діагностичної, просвітницької, профілактичної, корекційної, 
консультативної

2. Важливо структурувати роботу з різними категоріями дітей, учнів. Перевага
надається індивідуальній формі роботи з урахуванням усіх 
протиепідемічних заходів та дотриманням правил особистої гігієни.

3. Групова діагностична, просвітницько-профілактична робота проводиться 

працівником психологічної служби з дітьми, учнями в невеликих групах в 
межах одного класу в позаурочний час за окремим розкладом 1 раз в 
тиждень.

4. В окремих випадках варто використовувати в роботі з учасниками 

освітнього процесу (з батьками, педагогами, здобувачами освіти) сучасні 
безконтактні форми соціально-психологічного супроводу

Організація харчування

1. Не дозволяється харчування за типом “шведського столу” та з 
самообслуговуванням.

2. Скласти режим роботи їдальні, графіки харчування для початкової, 

середньої та старшої школи окремо, організація чергування вчителів.

3. Нанесення розмітки: відстань між учнями повинна бути не менше 1,5 м., а 

за одним столом – не більше 4-х учнів.

4. Працівники їдальні мають обов’язково мати засоби захисту: респіратори 

або маски, рукавички.

Робота  педпрацівників

1. Забезпечити робочим місцем (доступ до Інтернету, технічними засобами та 
засобами індивідуального захисту)
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2. Створити умови щодо підвищення кваліфікації в онлайн-режимі: 

проходження курсів підвищення кваліфікації, участь у методичних заходах.

Робота техперсоналу

1. Забезпечити засобами захисту, знаряддями праці, укласти графіки 
прибирання. 

2. Проведення очищення та дезінфекції поверхонь після завершення занять у 
кінці робочого дня: дверних ручок, столів, місць для сидіння, перил тощо 
дотримуючись Інструкції з охорони праці.

3. Залучення дітей до прибирання заборонено!

Робота  медперсоналу

1. Створити банк даних учнів із хронічними легеневими хворобами, 
розладами імунної системи, захворюванням на цукровий діабет тощо. 

2. Роз’яснювати працівникам та здобувачам освіти правила здійснювання 
індивідуальних заходів профілактики та як реагувати у разі виявлення 
симптомів короновірусної інфекції;

3. Контролювати щоденно виконання тимчасових рекомендацій Головного 
державного санітарного лікаря щодо протиепідемічних заходів у закладах 
освіти (Відповідні рекомендації Постанова №42 від 30.07.2020р.) 

4. Здійснювати щоденну перевірку температури тіла безконтактним 
термометром. Слідкувати за дотриманням режиму провітрювання класів та 
їх дезінфекції. При виявленні дітей з ознаками гострого респіраторного 
захворювання ізолювати їх у медичному кабінеті, повідомити батьків. 

«Жовтий» рівень епідемічної небезпеки

«Зелений» рівень епідемічної небезпеки + Посилюється 
контроль обмежувальних заходів, дотримання респіраторної гігієни 
та етикету кашлю.

«Помаранчевий» рівень епідемічної небезпеки
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«Зелений» рівень епідемічної небезпеки + Посилюється контроль 
обмежувальних заходів, дотримання респіраторної гігієни та етикету 
кашлю  + очне/дистанційне навчання

         «Червоний» рівень епідемічної небезпеки

Освітнє середовище  - дистанційне навчання 

1. Створити банк даних про забезпеченість технічними 

засобами робочих місць учнів та педпрацівників для організації 
дистанційного навчання вдома. 

2. Сприяти створенню умов для дистанційного навчання.

3. Розробити гнучкий графік роботи, але чіткий конкретний час

для онлайнзустрічей. 

Організація навчання 
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- Видати наказ «Про роботу закладу під час призупинення занять, 
особливості роботи працівників у дистанційному режимі» 
- Здійснюється дистанційно з дотриманням санітарних норм перебування 
дітей за комп’ютером 
- Педагогічним працівникам:
 - • Визначити теми для вивчення у дистанційному режимі, розробити план 
самостійної роботи учнів в умовах проведення дистанційного навчання для 
кожного навчального предмета та класу.
 - • Урахувати рівень сформованості самостійної роботи учнів різних 
вікових категорій; організацію освітнього процесу вдома, можливість 
здійснення ними самоконтролю під час навчання. 
- • Розробити тематичні завдання в системі онлайн в межах встановленого 
навантаження. 
- • Використовувати для організації дистанційного навчання різні технології


