
Тимчасовий порядок організації освітнього процесу в  2020-2021
навчальному році

Відповідно  до  наданих  Тимчасових  рекомендацій  щодо  організації
протиепідемічних  заходів  у  закладах  освіти  в  період  карантину  в  зв’язку  з
поширенням коронавірусної  хвороби (COVID-19),  затверджених Постановою
Головного  державного  санітарного  лікаря  України  від  22  сепня 2020  року
№ 50 та  Рекомендацій щодо організації  роботи  закладів  загальної  середньої
освіти у 2020/2021 навчальному році (Додаток до листа Міністерства освіти і
науки  України  від  05.08.2020  № 1/9-420  «Щодо  організації  роботи  закладів
загальної освіти у 2020/2021 навчальному році») адміністрація спеціалізованої
школи І-ІІІ  ступенів  з  поглибленим вивченням англійської  мови № 15 міста
Києва організовує освітній процес в  2020-2021 навчальному році таким чином:

Освітній процес в класах початкової школи розпочинається о  8.30. Вхід
дітей до школи здійснюється з 8.00 до 8.30. через боковий вхід до рожевої зали.
Вчителі  зустрічають  дітей  на  майданчику,  а  в  разі  несприятливих  погодних
умов – у рожевій залі.  Батьки у приміщення школи не допускаються.  Після
проходу  до  школи  здійснюється  вологе  прибирання  підлоги  рожевої  зали  з
використання  дезінфікуючих  засобів.  Навчальні  заняття  у  початковій  школі
проводяться лише у закріплених кабінетах, з англійської мови - в кабінетах на І
та  ІІ  поверхах,  з  фізкультури –  на  подвір’ї  школи.  В кожному навчальному
приміщенні  вживаються  заходи  щодо  збільшення  вільного  простору:
прибирання  зайвих  меблів,  устаткування,  килимів,  м’яких  іграшок  тощо.
Зменшено  до  мінімуму  кількість  комунікаційних  вправ,  групових  ігор,  що
передбачають  тактильний  контакт,  ранкові  зустрічі  будуть  проводитися  із
дотриманням соціальної дистанції, за можливості, на свіжому повітрі.

Освітній  процес в класах середньої  та  старшої  школи розпочинається о
9.00. Вхід заходить до школи здійснюється з 8.45 до 9.00. через центральний
вхід. Для мінімізації пересування учнів у приміщеннях закладу освіти навчальні
заняття проводяться у закріплених за кожним класом кабінетах, уроки в групах
з  англійської  мови  в  кабінетах,  розміщених  на  відповідному  поверсі.
Переміщення дітей до класів,  їдальні,  на шкільний майданчик на  перерві  та
вихід зі школи після закінчення занять здійснюються за визначеним маршрутом
відповідно до нанесеної на підлозі розмітки.

Розклад  уроків містить  більшість предметів  парами, що дає можливість
мінімізувати  рух між кабінетами для педагогічних працівників.

Уроки фізкультури проводиться на спортивних та ігрових майданчиках.
- Для учнів 5-11 класів виносяться на дистанційне вивчення такі предмети:

трудове  навчання,  мистецтво,  образотворче  мистецтво,  музичне  мистецтво,
інформатика,  громадянська  освіта,  Захист  України,  основи  здоров’я,
фізкультура ;частково – англійська мова, фізика, математика. 

Прибирання  усіх  навчальних  приміщень  та  прилеглої  території  школи
(дезінфекція поверхонь, забезпечення наскрізного та кутового провітрювання,
відкриття  та  дезінфікування жалюзійних  решіток  на  отворах  вентиляційної
системи здійснюється за окремим графіком технічними працівниками школи.

Тимчасове перебування учасників освітнього процесу у разі виявлення в
них  симптомів  гострого  респіраторного  захворювання  та/або  підвищеної



температури  відбуватиметься  у  виокремленому  та  спеціально  обладнаному
приміщенню ізолятора.

У кожному навчальному кабінеті передбачені місця для дезінфекції рук,
забезпечення  наявності  засобів  дезінфекції  та  розміщення  контейнерів  для
використаних засобів індивідуального захисту.

Організація питного режиму учасників освітнього процесу забезпечується
із  використанням індивідуального або одноразового посуду.

Організація  харчування  здобувачів  загальної  середньої  освіти
здійснюватиметься відповідно до Тимчасових рекомендацій щодо організації
протиепідемічних  заходів  у  закладах  освіти  в  період  карантину  в  зв'язку  з
поширенням  короновірусної  хвороби  (СОVID-19),  затверджених  постановою
Головного  державного  санітарного  лікаря  України.  Харчування   в  їдальні
відповідно до графіка,  з дотриманням  відстані між столами та не більше 4-х
учнів за одним столом. 

Спілкування  педагогічних  працівників  із  батьками  здійснюватиметься
переважно дистанційно за допомогою будь-яких засобів зв'язку.

У  зв’язку  з  відсутністю  медичного  працівника  проведення  моніторингу
стану  здоров'я  працівників  закладу  освіти  покладається  на   працівників,
визначеним наказом по школі; проведення моніторингу стану здоров'я учнів, в
тому числі термометрії та опитування щодо самопочуття, а також організації
регулярної  комунікації  з  батьками учнів для з’ясування стану здоров'я  учнів
покладається на класних керівників.

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), запропоновано продовжити навчання за дистанційною
формою здобуття освіти.

З  урахуванням  епідеміологічної  ситуації  можливе  внесення  змін  до
термінів проведення канікул, початку та завершення навчальних семестрів.

Навчальні екскурсії  з  усіх навчальних предметів інваріантної складової
робочого  навчального  плану будуть  проведені  після  закінчення  карантинних
обмежень впродовж навчального року.

Виховні позакласні заходи під час карантину не проводяться.
Встановити днем проведення  особистого прийому громадян директором

школи  –  четвер,  години  прийому  –  14.00  –  18.00.  виключно  за  попереднім
записом за телефоном та з дотриманням протиепідемічних вимог. 

Заборонити відвідування учнями виставок, музеїв, проведення екскурсій,
подорожей тощо до зняття карантинних обмежень.

Затвердити такий тимчасовий режим роботи:
1. Школа працює за п’ятиденним робочим тижнем, в одну зміну.
2. Початок занять у класах початкової школи о 8.30 год., у середній та 

старшій школі – о 9.00. 
3. Розклад дзвінків та тривалість перерв:

у початковій школі: 



Час  уроків Перерва
1 урок  –  08.30 -  09.05 10 хв.
2 урок  –  09.15 - 09.50 10 хв.
3 урок –  10.00 - 10.35 20 хв.
4 урок –  10.55 - 11.30 10 хв.
5 урок –  11.40 - 12.15 10 хв.
6 урок –  12.25 - 13.00

     в основній та старшій школі:
Час  уроків Перерва

1 урок  –  09.00 -  09.45 10 хв.
2 урок  –  09.55 - 10.40 20 хв.
3 урок –  11.00 - 11.45 10 хв.
4 урок –  11.55 - 12.40 10 хв.
5 урок –  12.50 - 13.35 10 хв.
6 урок –  13.45 - 14.30 10 хв.
7 урок – 14.40  - 15.25 10 хв.
8 урок – 15.35 – 16.20

 
Тривалість уроків:

1-4 класи – 35 хвилин;
5-11 класи – 45 хвилин.

4. Розвантажувальний день для учнів 1 класів – четвер.

Затвердити таку структуру 2020-2021 навчального  року:

Заняття проводяться за семестровою системою:

1 семестр з 01 вересня по 24 грудня 2020 року

2 семестр з 11 січня по 28 травня 2021 року

 Осінні канікули - з 26 жовтня по 01 листопада 2020 року;

 Зимові канікули - з 25 грудня 2020 року по 10 січня 2021 року;

 Весняні канікули - з 22 по 28  березня 2021 року.

Тимчасовий  порядок  організації  освітнього  процесу  в  школі  в  період
карантину  в  зв'язку  з  поширенням  короновірусної  хвороби  (СОVID-19)
затверджений рішенням педагогічної ради від 27 серпня 2020 р.


