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                                           Загальні положення  

Тимчасове положення про  Порядок організації 2020-2021 навчального року 

у Грицівському ліцеї Грицівської селищної ради Шепетівського району 

Хмельницької області розроблено відповідно до листа Міністерства освіти і 

науки України від 05 серпня 2020 року, № 1/9-420 «Щодо організації роботи 

закладів загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році», 

Постанови головного санітарного лікаря України № 42 від 20 липня 2020 

року «Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації 

протиепідемічних заходів у закладах освіти в період карантину в зв’язку з 

поширенням коронавірусної хвороби», роз’яснення щодо організації 

безпечного навчання у закладах загальної середньої освіти та порядок 

забезпечення засобами захисту і дезінфекції надані заступницею 

Міністерства освіти і науки України Любомирою Мандзій 04 серпня 2020 

року на Едкемп-Толоці. 

                                            Підготовчі заходи  

           щодо відновлення освітнього процесу в Грицівському ліцеї 

 

Підготовка закладу освіти здійснюється з урахуванням протиепідемічних та 

профілактичних заходів, у тому числі: 

• До 25.08.2020 р. завершити ремонтні та профілактичні роботи, здійснення 

прибирання усіх навчальних приміщень та прилеглої території закладу освіти 

(дезінфекція поверхонь, перевірка вікон щодо забезпечення наскрізного та 

кутового провітрювання; відкриття та дезінфікування жалюзійних решіток на 

отворах вентиляційної системи тощо).                                                                      

Забороняється залучення здобувачів освіти до проведення вищезазначених 

заходів. 

• До 01.09.2020р. створити умови для мінімізації ризику інфікування                         

(в кожному класному приміщенні визначити та обладнати місця для 

окремого зберігання верхнього одягу (взуття) для учнів, працівників закладу 

освіти; ), передбачити збільшення вільного простору в навчальних 

приміщеннях (прибрати зайві меблі, устаткування, килими, м’які іграшки 

тощо); 

• виокремити та обладнати спеціальне приміщення для тимчасового 

перебування учасників освітнього процесу у разі виявлення в них симптомів 

гострого респіраторного захворювання та/або підвищеної температури; 

• передбачити місця для дезінфекції рук, забезпечення наявності засобів 

дезінфекції та розміщення контейнерів для використаних засобів 

індивідуального захисту тощо; впровадження заходів щодо застосовування 

практики соціального дистанціювання та уникнення скупчення, спрямованих 

на мінімізацію контактування з іншими особами (відкрити декілька входів до 



приміщення, розробити гнучкий графік початку навчальних занять для 

різних категорій здобувачів освіти, використати розмітки на підлозі, що 

полегшує організацію двостороннього - руху коридорами, виокремити зони 

переміщення для різних вікових категорій учнів тощо); 

• закріпити за класами навчальні кабінети для мінімізації пересування учнів у 

приміщенні закладу освіти; 

• організувати питний режим учасників освітнього процесу(окремо в кожному 

класі), зокрема із використанням індивідуального або одноразового посуду; 

• організувати харчування здобувачів загальної середньої освіти відповідно до 

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. 

         Особливості відвідування закладу загальної середньої освіти 

 

Працівники закладу та здобувачі освіти, їхні батьки або інші законні 

представники (далі - батьки) мають бути поінформовані про правила 

організації освітнього процесу, відвідування закладу освіти та перебування в 

ньому в умовах профілактики розповсюдження коронавірусної хвороби 

(СОVID-19). 

Класним керівникам провести роз'яснювальну роботу з батьками здобувачів 

освіти щодо необхідності впровадження в закладі освіти обмежувальних 

заходів стосовно відвідування закладу освіти сторонніми особами. 

Спілкування педагогічних працівників із батьками здійснювати переважно 

дистанційно за допомогою будь-яких засобів зв'язку. 

Визначити сестру медичну, відповідальною за координацію проведення 

інформаційних заходів | з профілактики розповсюдження коронавірусної 

хвороби (СОVID-19), інших респіраторних захворювань. 

Проведення моніторингу стану здоров'я учнів і працівників закладу освіти 

має здійснюватися шляхом проведення медичним працівником та класними 

керівниками термометрії та опитування щодо самопочуття, а також 

організації регулярної комунікації з батьками учнів для з’ясування стану 

здоров'я учнів. 

 Вхід до приміщень закладу дозволяється при наявності захисної маски або 

респіратора. Захисні маски можуть не використовуватися під час проведення 

занять у навчальних приміщеннях. Під час пересування приміщеннями 

закладу освіти використання захисних масок є обов'язковим. 

На вході до всіх приміщень закладу організовуються місця для обробки рук 

антисептичними засобами. Місця дня обробки рук позначаються яскравим 



вказівником про правила та необхідність дезінфекції рук (банер, наклейка, 

тощо). 

 

 

                      Особливості організації освітнього процесу 

 

Відповідно до рекомендацій МОЗ пріоритетом організації освітнього процесу 

в закладі освіти є дотримання принципів соціального дистанціювання, 

правил гігієни, використання засобів індивідуального захисту та уникнення 

масових скупчень осіб. 

Тому організація освітнього процесу в закладі освіти забезпечується з 

урахуванням: 

• вимог соціального дистанціювання; 

• регулярного моніторингу та аналізу відвідування занять учнями з метою 

раннього виявлення збільшення захворюваності та інформування служби 

громадського здоров'я у випадку різкого збільшення; 

• дотримання нормативів наповнюваності класів та інших вимог законодавства 

про освіту. 

• запровадити гнучку структуру навчального року, передбачивши можливість 

внесення змін до термінів проведення канікул, початку та завершення 

навчальних семестрів, з урахуванням епідеміологічної ситуації; 

• запропонувати батькам учнів, які належать до категорій, яким не 

рекомендовано перебування в закладі 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, екстернат, сімейна (домашня) 

або дистанційна форми здобуття освіти); 

• з метою забезпечення соціальної дистанції під час навчання використовувати 

великі приміщення (зокрема, актову залу, рекреації, коридори, адаптовані для 

потреб навчання), за сприятливих погодних умов забезпечувати проведення 

занять з окремих предметів на відкритому повітрі; проводити навчальні 

заняття з окремих предметів або в окремі навчальні дні у підгрупах, 

використовуючи технології змішаного навчання;  

• пересування здобувачів освіти між навчальними кабінетами, аудиторіями 

повинно бути мінімізованим, зокрема, шляхом проведення занять впродовж 

дня для одного і того ж класу (групи) в одній і тій самій аудиторії (кабінеті), 

застосування модульного підходу до організації вивчення дисциплін тощо); 



• у розкладі занять необхідно передбачити можливість визначення різного часу 

початку та закінчення занять (перерв) для різних класів та груп; 

На початку  навчального року 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. 

Уникати організації видів діяльності, які вимагають безпосереднього 

фізичного контакту між учнями: зменшити кількість комунікаційних вправ, 

уникати групових ігор, що передбачають тактильний контакт, проводити 

ранкові зустрічі із дотриманням соціальної дистанції, за можливості, на 

свіжому повітрі тощо. 

Організація роботи груп подовженого дня  (організація роботи гуртків, 

секцій, клубів, культурно-освітніх, спортивно-оздоровчих, науково-

пошукових об'єднань) забезпечується 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, та Рекомендаціями МОН України. 

                       Особливості організації харчування 

 

До початку навчального року  розробити графік харчування здобувачів 

освіти. Організація мультипрофільного харчування за типом «шведського 

столу» та шляхом самообслуговування на період карантину не дозволяється. 

При організації харчування забезпечити відстань між столами не менше 1,5 м 

та розміщення за столом не більше 4-х осіб. 

Усі працівники харчоблоку забезпечуються засобами індивідуального 

захисту із розрахунку 1 захисна маска на 3 години роботи, одноразовими 

рукавичками, які необхідно змінювати після кожної дії (виробничого процесу 

на харчоблоці їдальні), не пов'язаних між собою. Засоби індивідуального 

захисту мають бути в наявності із розрахунку на 5 робочих днів, у т.ч. на 1 

робочу зміну - безпосередньо на робочому місці працівника. 

Після кожного зняття засобів індивідуального захисту (захисних масок 

одноразових рукавичок) перед одяганням чистих засобів індивідуального 

захисту, працівник повинен ретельно вимити руки з милом або обробити 

антисептичним засобом. 



Організувати централізований збір використаних засобів індивідуального 

захисту, паперових серветок в окремі контейнери (урни) з кришками та 

поліетиленовими пакетами, з подальшою утилізацією згідно з укладеними 

угодами на вивіз твердих побутових відходів. 

Працівники їдальні, які видають страви або здійснюють розрахунок, повинні 

бути забезпечені засобами індивідуального захисту: захисною маскою або 

респіратором, захисними окулярами або захисним щитком, одноразовими 

рукавичками. 

При організації харчування необхідно забезпечити умови для дотриманням 

працівниками правил особистої гігієни (рукомийники, мило рідке, паперові 

рушники, антисептичні засоби для обробки рук, тощо. 

З працівниками харчоблоку необхідно провести навчання щодо одягання, 

використання, зняття засобів індивідуального захисту, їх утилізації, 

забезпечити контроль за виконанням цих вимог. 

Особливості перевезення дітей до закладу освіти 

 

Для організації та здійснення перевезення дітей до закладу освіти необхідно 

забезпечити: 

• проведення дезінфекційних заходів у салоні транспортного засобу в кінці 

робочої зміні; 

• водіїв засобами індивідуального захисту (із розрахунку 1 захисна маска на 

3 години роботи на 1 особу), антисептичний засіб для обробки рук; 

• проведення навчання з питань використання та утилізації засобів 

індивідуального захисту; 

• щоденний контроль за станом здоров'я водіїв та проведення 

температурного скринінгу до початку робочої зміни; 

• не допуск до роботи осіб з ознаками гострої респіраторної хвороби або 

підвищеною температурою тіла понад 37,2 С; 

• вхід до салону автотранспорту при наявності засобів індивідуального 

захисту (респіратора або захисної маски); 

• перевезення пасажирів здійснювати у межах кількості місць для сидіння. 

 


