
       

 

УКРАЇНА 

СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА В м. КИЄВІ 

 ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА № 197 ім.ДМИТРА  ЛУЦЕНКА 

вул. Потапова, 12, м. Київ, 03148,  тел.:  (044)276-86-55, e-mail: sch197@ukr.net 

Ідентифікаційний код - 22878499 

 

МОДЕЛЬ РОБОТИ ШКОЛИ  

відповідно до 

РАМКОВОЇ ПРОГРАМИ 

на 2021-2022 навчальний рік 

 

«Зелений» рівень епідемічної небезпеки  

Час роботи 08:00 – 20:00 

1. Початок роботи школи о 08:00. Допуск педагогів та здобувачів освіти до школи 

проводиться на 4 різних входах в основному приміщенні школи та на 6 різних 

входах у філіалі школи (схеми 1-4). Обов’язковим є проведення термоскринінгу 

для персоналу школи, дезінфекція рук. Учні розміщуються в закріплених 

кабінетах. 

 
 

Схема 1 

 

 



Вхід 1 Вхід 2 Вхід 3 Вхід 4 

8.30 9.25 8.30 9.25 8.30 9.25 8.30 

6Б 9Б 1А 9Г 2А 9А 5А 

 9В 1Б 10А 4А 10В 5Б 

 10Б 2Б  5Г 11А 5В 

 11В 3А  6А 11Б 6В 

  7В  7А  6Г 

  8А  7Б  8Б 

    7Г  8Г 

    8В   

Схема 2 

 

         Схема 3 

2. Розподіл класів за кабінетами: 

 

Початкова школа (основне приміщення школи): 

1 поверх:       

12  1-А клас 

11 4-А клас     

13 2-А клас   

16 1-Б клас   

17 3-А клас 

18 2-Б клас  

Початкова школа (філіал школи): 

1 поверх:   2 поверх:    

3-Б клас   3-В клас   

Вхід 1 Вхід 2 Вхід 3 Вхід 4 Вхід 5 Вхід 6 

3Б 4В 1В 2В 1Г 2Г 

3В 3Г    4Б 

     4Г 

Схема 4 



2-В клас   4-В клас 

4-Б клас   2-Г клас 

1-В клас   3-Г клас 

1-Г клас   4-Г клас   

Старша школа: 

1 поверх:   2 поверх:   3 поверх  4 поверх 

14 8-А клас  22 8-В клас  31 6-А клас 41 7-Б клас  

15     7-В клас  23 10-В клас  32   7-А клас 42 7-Г клас 

    26 5-А клас  33 11-Б клас 43 5-Г клас 

    28 5-В клас  36 9-Г клас 44  11-А клас 

   211 11-В клас  37 10-А клас 45 5-Б клас 

   212 9-В клас  38 8-Б клас 46 6-Г клас 

   213 10-Б клас     47 6-В клас 

   214 6-Б клас     48 8-Г клас 

   216 9-Б клас 

3. Рух учнів та педагогів здійснюється по правій стороні коридорів, відповідно до 

розмітки. 

4. На першому уроці вчитель, який на проводить урок, здійснює опитування дітей 

про стан здоров’я та проводить п’ятихвилинку здоров’я. 

5. Проведення уроків здійснюється згідно розкладу та календарно-тематичного 

планування. Дозволено проведення окремих уроків на повітрі (фізична 

культура, мистецтво, «Я досліджую світ» тощо). Частково дозволено 

проведення  на повітрі окремих уроків (природознавства, географії, історії, 

української літератури, іноземної мови, зарубіжної літератури). Уроки 

інформатики проходять з використанням комп’ютерної техніки для кожної 

дитини. Учитель перед уроком обробляє поверхню клавіатури та комп’ютерної 

мишки антисептичними засобами. 

6. На урок фізичної культури хлопчики переодягаються в роздягальнях, а дівчатка 

– в навчальних кабінетах.  

7. Поділ класів на групи для вивчення окремих предметів (українська мова, 

іноземні мови, інформатика, трудове навчання) і розміщення їх у кабінетах 

відбувається згідно розкладу. 

8. З метою зменшення контактів дітей на перервах, розклад провітрювання 

кабінетів та дзвінків складається для кожного кабінету індивідуально 

(додаток1).  

9. Гуртки створюються з різновікових груп учнів за умови проведення занять на 

свіжому повітрі. 

10. Гуртки працюють з 14:30 до 20:00. 

11. Групи подовженого дня для 1-4 класів працюють з 13:10 до 19.10 

12. Організація  харчування (сніданки) в 1-4 класах: організовується в їдальні з 

дотриманням санітарно-епідемічних норм. 



13. Організація обідів для пільгових категорій учнів організовується в їдальні з 

дотриманням санітарно-епідемічних норм. 

14. Основним заходом гігієни рук в умовах закладу освіти є миття рук проточною 

водою з використанням мила. Використання антисептиків доцільне лише в тому 

випадку, коли відсутній доступ проточної води з милом. 

15. Зміна масок педагогів, технічного персоналу та здобувачів освіти  відбувається 

об 11:30; 14:30; 17:30 годині. 

16. Утилізація одноразових масок відбувається в окремі спеціальні контейнери, які 

знаходяться на кожному поверсі, медичному пункті, ізоляторі. 

17. Протирання поверхонь, ручок дверей рідиною для обробки поверхонь у класних 

приміщеннях відбувається після проведення уроку в кабінеті, передбаченому 

для поділу класу на групи техпрацівниками, які закріплені за поверхами. 

18. Проведення генерального прибирання класів, дезінфекції приміщень, дверних 

ручок відбувається після закінчення освітнього процесу. 

«Жовтий» і «помаранчевий» рівні епідемічної небезпеки  

Час роботи 08:00 – 20:00 

1. Початок роботи школи о 08:00. Допуск педагогів та здобувачів освіти до школи 

проводиться на 4 різних входах в основному приміщенні школи та на 6 різних 

входах у філіалі школи (схеми 1-4). Обов’язковим є проведення термоскринінгу 

для персоналу школи, дезінфекція рук. Учні розміщуються в закріплених 

кабінетах. 

 
Схема 1 

 

 

 

 

 

 



Вхід 1 Вхід 2 Вхід 3 Вхід 4 

8.30 9.25 8.30 9.25 8.30 9.25 8.30 

6Б 9Б 1А 9Г 2А 9А 5А 

 9В 1Б 10А 4А 10В 5Б 

 10Б 2Б  5Г 11А 5В 

 11В 3А  6А 11Б 6В 

  7В  7А  6Г 

  8А  7Б  8Б 

    7Г  8Г 

    8В   

Схема 2 

 

               Схема 3 

2. Розподіл класів за кабінетами: 

Початкова школа (основне приміщення школи): 

1 поверх:       

12  1-А клас 

11 4-А клас     

13 2-А клас   

16 1-Б клас   

17 3-А клас 

18 2-Б клас  

Початкова школа (філіал школи): 

1 поверх:   2 поверх:    

3-Б клас   3-В клас   

2-В клас   4-В клас 

4-Б клас   2-Г клас 

1-В клас   3-Г клас 

Вхід 1 Вхід 2 Вхід 3 Вхід 4 Вхід 5 Вхід 6 

3Б 4В 1В 2В 1Г 2Г 

3В 3Г    4Б 

     4Г 

Схема 4 



1-Г клас   4-Г клас   

Старша школа: 

1 поверх:   2 поверх:   3 поверх  4 поверх 

14 8-А клас  22 8-В клас  31 6-А клас 41   7-Б клас  

15     7-В клас  23 10-В клас  32   7-А клас 42   7-Г клас 

    26 5-А клас  33 11-Б клас 43   5-Г клас 

    28 5-В клас  36 9-Г клас 44   11-А клас 

    211 11-В клас  37 10-А клас 45   5-Б клас 

    212 9-В клас  38 8-Б клас 46   6-Г клас 

    213 10-Б клас     47  6-В клас 

    214 6-Б клас     48  8-Г клас 

    216 9-Б клас 

3. Може організовуватися «змішане» навчання (за рішенням педагогічної ради 

закладу освіти). 

4. Рух учнів та педагогів здійснюється по правій стороні коридорів у захисних 

масках відповідно до розмітки. 

5. На першому уроці вчитель, який на проводить урок, здійснює опитування дітей 

про стан здоров’я та проводить п’ятихвилинку здоров’я. 

6. Проведення уроків здійснюється згідно розкладу та календарно-тематичного 

планування. Дозволено проведення окремих уроків на повітрі (фізична 

культура, мистецтво, «Я досліджую світ» тощо). Частково дозволено 

проведення  на повітрі окремих уроків (природознавства, географії, історії, 

української літератури, іноземної мови, зарубіжної літератури). Уроки 

інформатики проходять з використанням комп’ютерної техніки для кожної 

дитини. Учитель перед уроком обробляє поверхню клавіатури та комп’ютерної 

мишки антисептичними засобами. 

7. На урок фізичної культури хлопчики переодягаються в роздягальнях, а дівчатка 

– в навчальних кабінетах.  

8. Поділ класів на групи для вивчення окремих предметів (українська мова, 

іноземні мови, інформатика, трудове навчання) і розміщення їх у кабінетах 

відбувається згідно розкладу. 

9. З метою зменшення контактів дітей на перервах, розклад провітрювання 

кабінетів та дзвінків складається для кожного кабінету індивідуально 

(додаток1).  

10. Гуртки створюються з різновікових груп учнів за умови проведення занять на 

свіжому повітрі. 

11. Гуртки працюють з 14:30 до 20:00. 

12. Групи подовженого дня для 1-4 класів працюють з 13:10 до 19.10 з дотриманням 

правил  відповідно до рекомендацій МОН України. 

13.  Харчування (сніданки) в 1-4 класах організовується в їдальні з дотриманням 

санітарно-епідемічних норм. 



14. Організація обідів для пільгових категорій учнів організовується в їдальні з 

дотриманням санітарно-епідемічних норм.  

15. Основним заходом гігієни рук в умовах закладу освіти є миття рук проточною 

водою з використанням мила. Використання антисептиків доцільне лише в 

тому випадку, коли відсутній доступ проточної води з милом. 

16. Зміна масок педагогів, технічного персоналу та здобувачів освіти  відбувається 

об 11:30; 14:30; 17:30 годині. 

17. Утилізація одноразових масок відбувається в окремі спеціальні контейнери, які 

знаходяться на кожному поверсі, медичному пункті, ізоляторі, 

адміністративних кабінетах. 

18. Протирання поверхонь, ручок дверей рідиною для обробки поверхонь у 

класних приміщеннях відбувається після проведення уроку в кабінеті, 

передбаченому для поділу класу на групи техпрацівниками, які закріплені за 

поверхами. 

19. Проведення генерального прибирання класів, дезінфекції приміщень, дверних 

ручок відбувається після закінчення освітнього процесу. 

 

«Червоний» рівень епідемічної небезпеки 

1. Освітній процес забезпечується у такий спосіб: 

- учні 1-4 класів – очне або «змішане» навчання (за рішенням педради); 

- учні 5-11 класів – дистанційно. 

2. Навчання відбувається з використанням технологій дистанційного навчання, 

можливостей мережі Інтернет, на різних платформах. 

3. Школа працює за спеціально створеним розкладом дистанційного  онлайн 

навчання. 

4. Уроки тривають по 30 хвилин. Перерви між уроками 10-15 хвилин 

(встановлюються для кожної паралелі). 

5. Уроки фізичної культури для паралелі класів організовуються таким чином, 

щоб діти могли робити ранкову гімнастику (15 хвилин) онлайн. Через кожні два 

уроки проводяться онлайн-фізкультхвилинки по 10 хвилин. 

6. На уроках трудового навчання учні здобувають практичні навички для 

застосування їх у повсякденному житті. 

7. Уроки мистецтва можуть відбуватися у вигляді онлайн-екскурсій та 

прослуховування або перегляду музичних кліпів, фільмів тощо. 

 

 

 

Директор                                                 Світлана КУЦА 

 


