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Тимчасовий порядок 

організації освітнього процесу 

в Калуському ліцеї ім. Дмитра Бахматюка 

в період карантину у зв'язку з поширенням 

короновірусної хвороби (СОVID-19) 

 

Загальні положення 
 

1. Цей порядок розроблений відповідно до ст. 40 Закону України «Про забезпечення санітарного 

та епідемічного благополуччя населення», п. 17 Постанови Кабінету Міністрів України від 

22.07.2020 року №641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених 

протиепідемічних заходів на території зі значним поширенням гострої респіраторної хвороби 

СОVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», Постанови МОЗ України, Головного 

державного санітарного лікаря України №50 від 22.08.2020 року «Про затвердження 

протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв’язку поширенням 

коронавірусної хвороби (СОVID-19)», листів Міністерства освіти і науки України від 

05.08.2020 №1/9-420 «Щодо організації роботи ЗЗСО у 2020-2021 н.р.», від 28.08.2020 №1/9-

490 «Щодо створення безпечних умов організації освітнього процесу у 2020-2021 н.р.». 

2. 2020-2021 навчальний рік у закладі розпочнеться відповідно до особливостей епідеміологічної 

ситуації у місті, а саме: 

1) «зелений», «жовтий» або «помаранчевий» рівень епідемічної небезпеки – здобувачі освіти 

відвідують заклад у звичайному режимі; 

2) «червоний» рівень епідемічної небезпеки – відвідування закладу освіти здобувачами загальної 

середньої освіти заборонено, а отже, освітній процес забезпечується з використанням 

технологій дистанційного навчання. 

3. Усі учасники освітнього процесу (працівники (педагогічні і непедагогічні), учні, батьки учнів 

зобов’язані неухильно дотримуватися цього Порядку. 

 

Підготовчі заходи щодо відновлення освітнього процесу в закладі 
 

Підготовка закладу освіти здійснюється з урахуванням протиепідемічних та профілактичних 

заходів, зокрема: 

- завершення ремонтних та профілактичних робіт, здійснення прибирання всіх навчальних 

приміщень та прилеглої території закладу освіти (дезінфекція поверхонь, перевірка вікон 

щодо забезпечення наскрізного та кутового провітрювання); 

- створення умов для мінімізації ризику інфікування (збільшення вільного простору в 

навчальних приміщеннях шляхом прибирання зайвих меблів, устаткування); 

- виокремлення та обладнання спеціального приміщення для тимчасового перебування 

учасників освітнього процесу в разі виявлення в них симптомів гострого респіраторного 

захворювання та/або підвищеної температури; 

- передбачення місць для дезінфекції рук, забезпечення наявності засобів дезінфекції та 

розміщення контейнерів для використаних засобів індивідуального захисту тощо; 

- забезпечення у санітарних кімнатах наявності рідкого мила та паперових рушників (або 

електросушарок для рук); 

- впровадження заходів щодо застосовування практики соціального дистанціювання та 

уникнення скупчення, спрямованих на мінімізацію контактування з іншими особами 

(відкриття декількох входів до приміщення, гнучкого графіку початку навчальних занять для 

різних категорій здобувачів освіти, використання розмітки на підлозі, що полегшує 

організацію двостороннього руху сходовими тощо); 



- закріплення за класами певних навчальних кабінетів для мінімізації пересування учнів у 

приміщеннях закладу; 

- організація питного режиму учасників освітнього процесу; 

- організація харчування учнів відповідно до Тимчасових рекомендацій щодо організації 

протиепідемічних заходів у закладах освіти в період карантину у зв'язку з поширенням 

короновірусної хвороби (СОVID-19), затверджених постановою Головного державного 

санітарного лікаря України. 

 

Організація освітнього процесу в ліцеї 
 

1. Відповідно до рекомендацій МОЗ, ВООЗ, медичних організацій інших країн пріоритетом 

організації освітнього процесу в ліцеї є дотримання принципів соціального дистанціювання, 

правил гігієни, використання засобів індивідуального захисту та уникнення масових скупчень 

осіб. 

2. Проводиться інформування працівників закладу, учнів, їхніх батьків або інших законних 

представників щодо правил організації освітнього процесу в ліцеї, відвідування закладу та 

перебування в ньому в умовах профілактики розповсюдження коронавірусної хвороби 

(СОVID-19). Особами, відповідальними за координацію проведення інформаційних заходів, є 

сестри медичні. 

3. Забороняється допуск до закладу батьків учнів або інших законних представників, крім осіб, 

які супроводжують дітей з інвалідністю (спілкування педагогічних працівників із ними 

здійснюється переважно дистанційно за допомогою будь-яких засобів зв'язку). 

4. Учні заходять до закладу через центральний вхід, працівники – через бічний вхід, 

використовуючи засоби індивідуального захисту (респіратор, захисний щиток або маску, 

зокрема виготовлену самостійно), дотримуючись правил соціального дистанціювання. 

5. На входах до приміщення ліцею організовуються місця для обробки рук антисептичними 

засобами. 

6. Обов’язково проводиться моніторинг стану здоров'я: 

- учнів – шляхом опитування щодо самопочуття, а також організації регулярної комунікації з 

батьками (здійснюється вчителями предметів та класними керівниками); 

- працівників закладу – шляхом термометрії безконтактним термометром (здійснюється 

медичним працівником, у разі його відсутності – іншим працівником, визначеним 

керівником закладу). 

7. Допуск до роботи працівників ліцею здійснюється після проведення термометрії. У разі 

виявлення співробітника з підвищеною температурою тіла понад 37,2°C або із ознаками 

гострого респіраторного захворювання такий співробітник не допускається до роботи з 

рекомендаціями звернутись за медичною допомогою до сімейного лікаря. При появі 

підвищеної температури тіла понад 37,2°C або ознак гострого респіраторного захворювання 

вдома, співробітник повідомляє свого безпосереднього керівника та не виходить на роботу, 

одночасно звертаючись за медичною допомогою. 

8. У разі підозри чи виявлення ознак гострої респіраторної хвороби в учня запроваджуються дії 

відповідно до Алгоритму дій, затвердженого відповідним наказом директора. 

9. Усі працівники закладу забезпечуються засобами індивідуального захисту (ЗІЗ) із розрахунку 

1 захисна маска на 3 години роботи. ЗІЗ мають бути в наявності із розрахунку на 5 робочих 

днів. Після кожного зняття використаних та перед одяганням чистих ЗІЗ працівник повинен 

вимити руки з милом або обробити антисептичним засобом. 

10. ЗІЗ можуть не використовуватися під час проведення занять у навчальних приміщеннях. На 

перервах, під час пересування приміщеннями ліцею використання ЗІЗ є обов’язковим. 

11. У закладі запроваджується гнучка структура навчального року, передбачена можливість 

внесення змін до термінів проведення канікул, початку та завершення навчальних семестрів, з 

урахуванням епідеміологічної ситуації. 

12. Батькам учнів, що 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), пропонується продовжити 

навчання за формами здобуття освіти, що максимально відповідають потребам їхнього 



захисту та безпеки (наприклад, педагогічний патронаж, екстернатна, сімейна (домашня) 

форми здобуття освіти). 

13. Режим роботи закладу і розклад навчальних занять складаються таким чином, щоб запобігти 

скупченню учасників освітнього процесу (освітній процес організовується зі зміщенням у часі 

для різних вікових категорій учнів). 

14. З метою забезпечення соціальної дистанції під час навчання використовуються великі 

приміщення (зокрема, актова зала, рекреації, коридори, адаптовані для потреб навчання), за 

сприятливих погодних умов забезпечується проведення занять з окремих предметів на 

відкритому повітрі. 

15. На початку нового навчального року виявляється рівень опанування учнями навчального 

матеріалу, яким учні оволодівали під час карантинних обмежень самостійно або із 

використанням технологій дистанційного навчання, визначається необхідність організації 

повторення цього матеріалу, планується та організовується систематизація та узагальнення 

навчального матеріалу, актуалізація окремих тем, передбачається визначення 

диференційованих навчальних завдань з урахуванням рівня засвоєння попереднього матеріалу 

учнями. 

16. Мінімізується організація видів діяльності, які вимагають безпосереднього фізичного 

контакту між учнями: зменшується кількість комунікаційних вправ, групових ігор, що 

передбачають тактильний контакт, ранкові зустрічі проводяться із дотриманням соціальної 

дистанції, за можливості – на свіжому повітрі. 

17. Після кожного навчального заняття педагогічними працівниками проводяться провітрювання 

приміщення впродовж не менше 10 хвилин. При провітрюванні звертається увага на наявність 

фізичних обмежувачів на вікнах. 

18. Після проведення занять у кінці робочого дня технічними працівниками проводиться 

очищення і дезінфекція поверхонь (в тому числі дверних ручок, столів, місць для сидіння, 

перил). Завідувач господарством укладає графік провітрювання, очищення та дезінфекції 

поверхонь технічними працівниками. 

 

Вимоги до організації харчування 
 

1. У закладі розробляється графік харчування учнів з урахуванням максимальної кількості учнів, 

які можуть одночасно отримувати та вживати їжу, не порушуючи фізичної дистанції 1 метр. 

2. Питний режим учнів організовується з допомогою використання індивідуальних ємностей для 

рідини або фасованої питної продукції з буфету. 

3. При організації харчування забезпечується відстань між столами не менше 1,5 м та 

розміщення за столом не більше 4-х осіб. 

 

Вимоги до поводження з використаними засобами індивідуального захисту 
 

1. У закладі організовується централізований збір та утилізація використаних ЗІЗ, паперових 

серветок в окремі контейнери з кришками та поліетиленовими пакетами з подальшою 

утилізацією згідно з укладеною угодою на вивіз твердих побутових відходів  

3. Поліетиленові пакети з контейнерів, у яких зібрано використані ЗІЗ, замінюються після 

заповнення, щільно зав’язуються, на них наноситься маркування «Використані ЗІЗ». 

 

Інформування учасників освітнього процесу про випадок COVID-19 у закладі 
 

1. Працівники ліцею, учні та батьки свідомі того, що ніхто не має відвідувати заклад, якщо у 

нього температура, кашель, нежить. Усі учасники освітнього процесу розуміють, що мають 

звертатися до сімейного лікаря у разі появи небезпечних симптомів та залишатися вдома, 

якщо контактували з хворим. 

2. Учасники освітнього процесу пам’ятають про необхідність дотримуватися дистанції, 

регулярно мити руки, уникати скупчення людей, провітрювати приміщення. 

3. У разі підозри, контакту чи хвороби на COVID-19 вчителі/працівники, учні і батьки учнів 

повідомляють про це вчителя/медичного працівника/адміністрацію. 

4. На період карантину в ліцеї забороняється проведення масових заходів у закритих 

приміщеннях, окрім проведення засідань педагогічної ради, загальних зборів колективу. 


