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ТИМЧАСОВИЙ ПОРЯДОК 

організації освітнього процесу Нововодолазького ліцею № 1 

Нововодолазької селищної ради Харківської області на період карантину у 

зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) 

 

І. Загальні положення 

1. Тимчасовий порядок  організації освітнього процесу Нововодолазького 

ліцею № 1 Нововодолазької селищної ради Харківської області на період 

карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) (далі – 

Порядок) укладений відповідно до Протиепідемічних заходів у закладах освіти 

на період карантину в зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), 

затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 

22.08.2020 № 50 (далі – Протиепідемічні заходи) та Рекомендацій щодо 

організації роботи закладів загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному 

році (лист МОН України від 05.08.2020 № 1/9-420) (далі – Рекомендації). 

2.  Тимчасовий порядок визначає особливості організації освітнього 

процесу у Нововодолазькому ліцеї № 1 в умовах «зеленого», «жовтого» або 

«помаранчевого» рівнів епідемічної небезпеки та затверджується педагогічною 

радою закладу освіти. 

ІІ. Особливості відвідування Нововодолазького ліцею № 1 

1. Допуск до роботи персоналу та здобувачів освіти закладу освіти на 

навчання здійснюється за умови використання засобів індивідуального захисту 

(респіратора або захисної маски, у тому числі виготовлених самостійно) після 

проведення термометрії безконтактним термометром сестрою медичною або  

відповідальною особою.  

Для учнів 1-4-х класів вхід та пересування приміщеннями закладу загальної 

середньої освіти дозволяється без використання захисної маски або респіратора. 

Працівники з ознаками респіраторного захворювання або підвищеною 

температурою тіла (понад 37,2 градуси Цельсія) не допускаються на робоче 

місце. 

Здобувачі освіти з ознаками респіраторного захворювання або підвищеною 

температурою тіла (понад 37,2 градуси Цельсія)  за відсутності батьків 

ізолюються в спеціально відведеному приміщенні закладу освіти (кабінет № 1), 

класними керівниками інформуються батьки про стан здоров'я їхньої дитини та в 

разі прийняття узгодженого рішення направляються до закладу охорони здоров'я. 



2. Вхід до приміщень здобувачами освіти здійснюється відповідно до 

графіка допуску, затвердженого відповідним наказом директора 

Нововодолазького ліцею № 1: вхід № 1 (центральний) – 1 класи, 3 класи,                    

5-7 класи;  вхід №2 (запасний) - 2 класи, 4 класи, 8 -11 класи.   

3. Призначити відповідальними за проведення допуску здобувачів 

освіти на вході № 1 вчителів початкових класів Тільну Н.В., Заваду В.Л. (1 класи), 

Перекопську Т.В., Ступак С.М. (3 класи), класних керівників 5-7-х класів та 

сестру медичну Третяк Л.А., на вході №2 вчителів початкових класів                      

Ванцеву А.В., Вітюгіну Л.В. (2 класи), Карбань О.Я., Дегтяренко І.О. (4 класи), 

класних керівників 8-11-х класів та завідувача господарством Набок А.М.  (за 

окремим графіком). 

4. До закладу загальної середньої освіти забороняється допуск батьків або 

супроводжуючих осіб, крім осіб, які супроводжують здобувачів освіти з 

особливими освітніми потребами. Спілкування педагогічних працівників із 

батьками здійснюється дистанційно за допомогою будь-яких видів зв'язку. 

5. Вчителі ліцею, які згідно з розкладом навчальних занять проводять 

перші уроки, здійснюють опитування здобувачів освіти щодо їх самопочуття та 

наявності симптомів респіраторної хвороби та у разі необхідності направляють 

здобувача освіти зі скаргами на самопочуття до сестри медичної ліцею. 

ІІІ. Особливості організації освітнього процесу 

1. Для працівників закладу освіти та здобувачів освіти під час 

пересування приміщеннями ліцею використання захисних масок є обов'язковим 

(крім учнів 1-4-х класів). 

2. Захисні маски можуть не використовуватися під час проведення 

занять у навчальних приміщеннях. 

3. При «помаранчевому» рівні епідемічної небезпеки педагогічні 

працівники в процесі викладання навчальних дисциплін використовують 

захисні щітки. Щиток використовується та дезінфікується відповідно до 

інструкції виробника. 

4. Педагогічні працівники та здобувачі освіти Нововодолазького ліцею 

№ 1 повинні чітко дотримуватися режиму роботи закладу освіти, розкладу 

навчальних занять, принципів соціального дистанціювання, правил та 

алгоритмів щодо профілактики, попередження коронавірусної хвороби, 

одягання, носіння, знімання та утилізації засобів індивідуального захисту, дій у 

випадку виникнення надзвичайної ситуації, пов’язаної з виявленням ознак 

респіраторних захворювань, підвищення температури тіла вище 37,2 градусів 

Цельсія. 

5. Пересуваючись закладом освіти, учасники освітнього процесу 

повинні дотримуватися правил соціального дистанціювання, розміток на підлозі 

у коридорах,  мінімізувати перебування у зонах переміщення дітей іншої вікової 

категорії. 

6. Під час перерви вчитель, який перебував у навчальному приміщенні: 



- скеровує здобувачів освіти до зони їх перебування або на свіже 

повітря, попередньо спонукаючи учнів одягнути засоби індивідуального 

захисту; 

- організовує та направляє групи здобувачів освіти (для учнів 

початкових класів - супроводжує) до їдальні відповідно до графіка харчування; 

- організовує  провітрювання (наскрізне або кутове) навчального 

приміщення упродовж перерви; 

7. Під час перерв здобувачі освіти: 

- перебувають за межами навчального кабінету в межах визначеної 

зони або на свіжому повітрі, дотримуючись соціальної дистанції, правил гігієни 

та маскового режиму, в організованих групах відвідують шкільну їдальню 

відповідно до графіка харчування, відвідують санітарні кімнати (туалети); 

- відповідно до графіка, складеного класним керівником, чергують 

біля навчального кабінету, виконують інші обов'язки, покладені на них класним 

керівником; 

- після закінчення перерви на запрошення вчителя заходять до 

навчального кабінету попередньо обробивши руки антисептиком, що 

розміщується перед входом до класу. 

8. Черговий учитель: 

- стежить за дотриманням порядку в зоні перебування дітей певної  

- вікової категорії, в тому числі й на подвір’ї, дотриманням соціальної 

дистанції, правил перебування у засобах індивідуального захисту; 

-  стежить за дотриманням режиму провітрювання навчальних 

приміщень; 

-  контролює виконання черговими здобувачами освіти покладених на 

них класним керівником обов’язків; 

-  інформує учнівство про початок уроку відповідно до розкладу 

навчальних занять; 

9. Педагогічним працівникам врахувати в роботі таке: 

- упродовж вересня виявити опанування здобувачами освіти 

навчального матеріалу, визначити необхідність організації повторення, 

спланувати та організувати систематизацію та узагальнення навчального 

матеріалу, актуалізацію опорних тем, передбачити визначення 

диференційованих навчальних завдань з урахуванням рівня засвоєння учнями 

навчального матеріалу; 

- уникати організації видів діяльності, що вимагають безпосереднього 

фізичного контакту між здобувачами освіти (комунікаційні вправи, групові ігри 

тощо), проведення ранкових зустрічей здійснювати, за можливості, на свіжому 

повітрі з дотриманням соціальної дистанції; 

- забезпечувати проведення занять з окремих предметів («Захист 

України», основи здоров’я, фізична культура, природознавство, Я у світі, 

образотворче мистецтво, трудове навчання тощо) на відкритому повітрі. 



10. Проведення роз'яснювальної роботи з персоналом та здобувачами 

освіти щодо індивідуальних заходів профілактики та реагування на виявлення 

симптомів коронавірусної хвороби (COVID-19),  навчання щодо одягання, 

використання, зняття засобів індивідуального захисту, їх утилізації 

регламентується окремими інструкціями, дотримання яких є обов'язковим для 

всіх учасників освітнього процесу. 

11. Організація роботи групи подовженого дня та роботи гуртків, секцій, 

клубів на базі ліцею і перебування в них здобувачів освіти й педагогічних 

працівників здійснюється згідно з  Тимчасовими рекомендаціями. 

IV. Організація харчування 

1. Організація харчування здобувачів освіти здійснюється відповідно до 

графіка харчування, затвердженого керівником закладу освіти. 

2. Забороняється організація харчування шляхом самообслуговування. 

3. Харчування здобувачів освіти здійснюється із дотриманням вимог, 

зазначених у Протиепідемічних заходах, а саме: 

-відстань між столами в їдальні повинна бути не менше 1,5 м; 

-за одним столом може розміщуватись не більше 4-х осіб; 

-усі працівники харчоблоку на робочому місці знаходяться у засобах 

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

одноразових рукавичках, які необхідно змінювати після кожної дії, не 

пов’язаних між собою; 

-працівник їдальні, який видає страви або здійснює розрахунок  повинен 

бути у захисній масці або респіраторі, захисних окулярах або захисному щитку 

та одноразових рукавичках. 

4. Організація питного режиму учасників освітнього процесу 

забезпечується шляхом використанням індивідуальних ємностей для рідини  

або фасованої питної продукції.   

V. Організація підвозу 

1. Вхід до салону автотранспорту здійснюється за наявності засобів 

індивідуального захисту (респіратора або захисної маски, у тому числі 

виготовлених самостійно). 

2.  Контроль за дотриманням розділу «Вимоги до транспорту, який 

перевозить дітей та працівників до закладу освіти» Протиепідемічних заходів 

покладається на організатора-перевізника. 

VI. Рекомендації  батькам 

1. Щоранку перед тим, як прийти до ліцею, вимірюйте дитині 

температуру. Якщо є підвищення (більше 37,2 градусів Цельсія), залиште її 

вдома. 

2. У разі наявності симптомів ГРВІ, попередьте класного керівника та 

залиште дитину вдома. 

3. Інформуйте класного керівника про зв’язок із груповим спалахом 

захворювання на території країни або про нещодавній візит за кордон.  



4. Забезпечте дитину засобами захисту у кількості, достатній для 

збереження її здоров'я (захисні маски, рукавички тощо), індивідуальним 

посудом або пляшечкою негазованої води. 

5.  Розрахуйте час прибуття дитини до ліцею так, щоб вкластися у 

визначені графіком допуску для паралелі, де навчається ваша дитина, 

хронологічні межі. 

6. Залишайтеся на зв’язку упродовж усього часу перебування дитини у 

закладі освіти. Залиште класному керівнику контактні телефони осіб (близьких, 

родичів тощо), яким ви зможете довірити свою дитину, якщо самі  будете не в 

змозі оперативно з´явитися до закладу освіти. 

7. Якщо ваша дитина належить до категорій, яким не рекомендовано 

перебування у закладах освіти (особи із хронічними легеневими хворобами; 

особи, які мають розлади імунної системи; особи із захворюванням на цукровий 

діабет тощо), пропонуємо вам продовжити навчання за дистанційною формою 

здобуття освіти. 

VIІ. Відповідальність за порушення Протиепідемічних заходів 

1. За порушення Методичних рекомендацій, Рекомендацій, 

Протиепідемічних заходів персонал закладу освіти притягається до 

відповідальності у визначеному законодавством порядку. 

2. За порушення цього Порядку до здобувачів освіти застосовуються 

такі заходи впливу: 

- зауваження; 

- інформування батьків про порушення здобувачем освіти чинних 

правил та норм поведінки; 

- розгляд педагогічною радою закладу освіти питання про переведення 

такого учня на дистанційне навчання. 

3. Батьки притягаються до відповідальності у визначеному 

законодавством порядку.   

 

Директор ліцею                                                             Олександр КОВАЛЕНКО 
 


