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ТИМЧАСОВИЙ ПОРЯДОК  

функціонування спеціалізованої школи №197 ім. Дмитра Луценка на 

період адаптивного карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної 

хвороби (COVID-19) на 2021-2022 навчальний рік 

 

I. Загальні положення 

1. Даний Тимчасовий порядок функціонування спеціалізованої школи 

№197 ім. Дмитра Луценка на період адаптивного карантину у зв’язку з 

поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) на 2021-2022 

навчальний рік (далі – Тимчасовий порядок) розроблено відповідно до: 

➢ Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення»; 

➢ постанови Кабінету Міністрів України від 20 липня 2020 р. №641 

«Про встановлення карантину та запровадження посилених 

протиепідемічних заходів на території із значним поширенням 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами); 

➢ постанови Головного державного санітарного лікаря України від 26 

серпня 2021 р. №9 «Про затвердження протиепідемічних заходів у 

закладах освіти на період карантину у зв'язку з поширенням 

коронавірусної хвороби (СОVID-19)»; 

➢ листа МОН України від 23 липня 2021 року №1/10-3101 «Щодо 

особливостей організації навчання» 

2. Метою розробки Тимчасового порядку є запобігання ускладнення 

епідемічної ситуації внаслідок поширення коронавірусної хвороби 

(COVID-19). 

3. Тимчасовий порядок діє до прийняття Кабінетом Міністрів України 

рішення щодо завершення адаптивного карантину та зняття 

обмежувальних протиепідемічних заходів. 
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ІІ. Організаційно-режимні вимоги: 

1. Пріоритетом організації освітнього процесу в закладі освіти є 

дотримання принципів соціального дистанціювання, правил гігієни, 

використання засобів індивідуального захисту та уникнення масових 

скупчень осіб. 

2. До навчального закладу допускаються учні ЛИШЕ за наявності 

довідки (форма №086-1/о) про щорічний медичний огляд. 

3. 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), адміністрація закладу 

рекомендує продовжувати навчання за формами здобуття освіти, що 

максимально відповідають потребам їхнього захисту та безпеки 

(наприклад, педагогічний патронаж, екстернатна, сімейна (домашня) 

або змішана форми здобуття освіти). 

4. Вхід та пересування приміщеннями закладу освіти для учнів 1-4 класів 

дозволяється без використання захисної маски або респіратора.  

Вхід до приміщення закладу освіти учнів 5-11 класів дозволяється при 

наявності захисної маски або респіратора. Захисні маски можуть не 

використовуватись під час проведення занять у навчальних 

приміщеннях. Під час пересування приміщеннями закладу освіти 

використання захисних масок є обов’язковим.  

5. ОБОВ’ЯЗКОВЕ щоденне проведення батьками учнів температурного 

скринінга (щоранкове вимірювання температури тіла). При наявності 

зовнішніх ознак гострої респіраторної хвороби батьки  повідомляють 

класовода, класного керівника.  

Температурний скринінг на вході до закладу освіти для учнів НЕ Є 

ОБОВ’ЯЗКОВИМ.  

6. Допуск до роботи персоналу закладу освіти здійснюється за умови 

використання засобів індивідуального захисту (респіратора, захисного 

щитка або маски, в тому числі виготовленої самостійно) після 

проведення термометрії безконтактним термометром. У разі 

виявлення співробітника з підвищеною температурою тіла понад 

37,20С або із ознаками гострого респіраторного захворювання, такий 

співробітник не допускається до роботи.  

7. Обов’язковим є проведення інструктажу для працівників щодо 

запобігання поширенню коронавірусної інфекції  (COVID-19), 

дотримання правил респіраторної гігієни та протиепідемічних  заходів 

і відповідних інструктажів для здобувачів  освіти із записом у Журналі 

інструктажів та/або класному журналі. 

8. На всіх  входах до закладу освіти організовується місця для обробки 

рук антисептичними засобами. Місця для обробки рук позначаються 

яскравим вказівником про правила та необхідність дезінфекції рук 

(наклейка).  
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9. Контейнери для утилізації ЗІЗ розміщуються на вході/виході з 

приміщення закладу освіти, місцях загального користування з 

маркерами «використані ЗІЗ». Поліетиленові пакети з контейнерів, у 

яких зібрано використані ЗІЗ, утилізуються згідно зі встановленими 

вимогами. 
10. Вхід до приміщення закладу освіти здобувачів освіти здійснюється 

згідно з  визначеними маршрутами руху при наявності ЗІЗ, що 

закривають органи дихання (крім 1-4 класів) . 

11. Пересування приміщеннями закладу освіти усіма учасниками 

освітнього процесу здійснюється з дотриманням правила 

правостороннього руху. 

12. Вхід здобувачів освіти до закладу освіти та початок занять 

відбувається згідно графіка: 

Прихід дітей до школи 

1-8 класи 810-820 

9-11 класи 910-920 

Початок занять 

1-8 класи 830 

9-11 класи 930 

13. Педагогічний склад  закладу освіти перед початком занять проводить 

опитування учасників освітнього процесу щодо їх  самопочуття та 

наявності симптомів респіраторної хвороби.   

У разі виявлення ознак гострої респіраторної хвороби, за 

відсутності батьків здобувачів освіти, учню одягають маску, тимчасово 

ізолюють в спеціально відведене приміщення закладу освіти, 

інформуються батьки (інші  законні представники) та приймається 

узгоджене рішення щодо направлення до закладу охорони здоров’я.  

Після вилучення особи з симптомами  інфекційної хвороби в 

приміщенні, де перебувала така особа, проводиться провітрювання 

поза графіком та дезінфекція високо контактних поверхонь.  

14. Відсторонена від освітнього  процесу дитина до закладу освіти може 

повернутися  лише після одужання та отримання довідки від сімейного  

лікаря про те, що вона здорова та може бути допущення до 

відвідування закладу освіти.  
У випадку підтвердження в учня або працівника закладу COVID-19 

проводиться визначення кола його контактів. Усі виявлені контактні особи 

відправляються на самоізоляцію під медичний нагляд сімейного лікаря на 14 

днів з дня останнього контакту з особою, в якої підтверджений випадок 

COVID-19. 
15. Відповідальність за забезпечення здобувачів освіти необхідною 

кількістю ЗІЗ покладається на батьків (осіб, які їх замінюють) 

Наявність захисних масок у кількості з розрахунку 1 маска на 2-3 

години. Рекомендовано забезпечити дитину: 

- необхідною кількістю чистих захисних масок (одноразові, 

багаторазові або респіратори) з урахуванням максимального часу 

перебування дитини в закладі та додатковою кількістю на випадок 

псування захисної маски; 
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-  герметичною ємкістю (футляр, пакет тощо) для зберігання чистих 

захисних масок протягом навчального дня. 

16. Збір використаних масок, одноразових рукавичок, паперових 

рушників здійснюється у окремі контейнери/урни (на входах до 

закладу та в місцях загального користування). 

17. Верхній одяг учнів зберігається у закріпленому за класним колективом 

навчальному приміщенні.  

18. Функціонування питних шкільних фонтанчиків на території закладу 

освіти не дозволяється. Питний режим здобувача освіти 

організовується з допомогою використання індивідуальних ємностей 

для рідини або фасованої питної продукції  (забезпечують батьки).  

19. За класними колективами закріплені кабінети. 

1-А Онищук Світлана Анатоліївна 12 

1-Б Гонтарук Яніна Іванівна 16 

1-В Очеретня Олександра Вікторівна філіал 

1-Г Левицька Валентина Миколаївна філіал 

2-А Савченко Світлана Іванівна 13 

2-Б Шуліка Світлана Михайлівна 18 

2-В Колупаєва Людмила Вікторівна філіал 

2-Г Бєлкіна Тетяна Яківна філіал 

3-А Коросташова Наталя Михайлівна 17 

3-Б Коваль Наталія Григорівна філіал 

3-В Білоус Наталія Михайлівна філіал 

3-Г Кривець Людмила Вікторівна  філіал 

4-А Левчук Тетяна Іванівна 11 

4-Б Гіріч Алла Федорівна філіал 

4-В Бабій Тетяна Вікторівна філіал 

4-Г Фещук Леся Іванівна філіал 

5-А Одинець Ірина Миколаївна 26 

5-Б Швагер Сніжана Леонідівна 45 

5-В Васильчук Тетяна Григорівна 28 

5-Г Гордійчук Інна Василівна 43 

6-А Навроцька Валентина Олександрівна 31 

6-Б Грабовецька Валентина Леонтіївна 214 

6-В Яненко Надія Андріївна 47 

6-Г Кравчук Поліна Миколаївна 46 

7-А Гудима Наталія Анатоліївна 32 

7-Б Брижата Тетяна Миколаївна 41 

7-В Кривошапка Інна Анатоліївна 15 

7-Г Зюзь Олександр Миколайович 42 

8-А Коваленко Юлія Володимирівна 14 

8-Б Каніковська Тетяна Юріївна 38 
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8-В Дудучава Віра Джумберівна 22 

8-Г Повар Ольга Романівна 48 

9-А Оцел Олена Іванівна 21 

9-Б Савченко Тетяна Юріївна 216 

9-В Ошкало Ірина Миколаївна 212 

9-Г Іщенко Ольга Іванівна 36 

10-А Азарова Ольга Іванівна 37 

10-Б Поляничка Світлана Миколаївна 213 

10-В Чепурко Тетяна Олодарівна 23 

11-А Драпей Тетяна Іванівна 44 

11-Б Кузіна Людмила Миколаївна 33 

11-В Куцаченко Галина Ігорівна 211 

 

20. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ: 

- використання питних фонтанчиків; 

- використання багаторазових рушників та хустинок; 

- кабінетна система; 

- килимові покриття; 

- м’які іграшки. 

21. Обмежується проведення масових заходів (нарад, зборів тощо) в 

закритих приміщеннях (окрім заходів необхідних для забезпечення 

функціонування закладу освіти – проведення педагогічних рад, 

конкурсних комісій, конференцій трудового колективу), якщо їх  не 

можливо  провести в онлайн-режимі.  

22. Кількість осіб під час проведення занять спортивних гуртків, секцій 

визначається відповідно до вимог, встановлених нормативно-

правовими актами. 

 

ІІІ. Організація освітнього процесу  

 

Вхід до закладу освіти: 

1. Вхід та перебування в закладі освіти батьків учнів або осіб, які їх 

наміняють, лише за умови підтвердження повного курсу вакцинації від 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2. 

2. Спілкування педагогічних працівників із батьками здійснюється очно 

або дистанційно (за допомогою будь-яких засобів зв’язку). 

3. Наявність в учнів захисної маски (забезпечують батьки). У випадку 

відсутності в учня захисної маски така дитина всередину закладу не 

допускається, а передається медичному працівнику для тимчасової 

ізоляції та передачі дитини батькам. 

 

Увага! Дітей 1-4 класів класоводи зустрічають  з 08:10 до 08:20. 
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До початку освітнього процесу: 

1. Наскрізне провітрювання всіх приміщень закладу (10 хв.) 

2. Спілкування класоводів, класних керівників з батьками учнів класних 

колективів з метою з’ясування можливої відсутності дитини в школі.  

 

Початок освітнього процесу: 

1. Початок занять 1-8 класи – о 08:30,  9-11 класи –  о 9.30. 

2. Проведення щоденного моніторингу стану здоров’я учнів здійснюється 

шляхом опитування щодо самопочуття та наявності респіраторних 

хвороб вчителем/класним керівником/класоводом.  

3. Проведення класними керівниками та педагогічними працівниками з 

учнями роз’яснювальної роботи щодо індивідуальних заходів 

профілактики коронавірусної інфекції (COVID-19), дотримання правил 

респіраторної гігієни та протиепідемічних заходів (правила 

використання масок, дотримання соціальної дистанції, застосування 

антисептика, миття рук з милом).  

Основним заходом гігієни рук в умовах закладу освіти є миття рук 

з милом. Використання антисептиків доцільне лише в тому випадку, 

коли відсутній доступ до проточної води з милом. Протирання рук 

вологими серветками з метою знезараження або як заміна миття рук чи 

антисептичної обробки не рекомендується. 

4. У разі виявлення ознак гострої респіраторної хвороби, за відсутності 

батьків, інформується сестра медична, учень ізолюється в медичний 

ізолятор, інформуються класоводом/класним керівником батьки учня 

(інші законні представники) та приймаються узгоджені з батьками 

рішення щодо направлення учня до закладу охорони здоров’я. 

5. Результати щоденного моніторингу стану здоров’я дітей ЩОДЕННО до 

10:00 класоводи, класні керівники заповнюють в журналах обліку 

відсутніх учнів: 

- загальна кількість відсутніх (чисельно); 

- хворих – (чисельно та по прізвищам та хворобам); 

- з поважних причин (чисельно); 

 

Під час освітнього процесу: 

1. При «зеленому» рівні  епідемічної небезпеки відвідування закладу освіти 

здобувачами освіти здійснюється в звичайному (очному) режимі з 

дотриманням вимог, визначених цим Тимчасовим порядком. 

2. При «жовтому» і «помаранчевому» рівнях епідемічної небезпеки 

відвідування закладу освіти дозволено, в звичайному режимі (за умови 

вакцинації більше ніж 80% працівників) у засобах індивідуального захисту 

та з дотриманням санітарних норм. У разі, коли на самоізоляції через 

контакт з пацієнтом з підтвердженим випадком COVID-19 перебуває 

більше, як 50% здобувачів освіти та персоналу закладу освіти, освітній 

процес забезпечується дистанційно. 
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3. У випадку «червоному» рівні епідемічної небезпеки  відвідування закладу 

освіти заборонено, крім учнів 1-4 класів (за умови повної вакцинації 

вчителів). Освітній процес забезпечується у такий спосіб: 

- учні 1-4 класів – очне навчання із дотриманням правил дистанціювання 

та гігієни або дистанційне; 

- учні 5-11 класів – дистанційне навчання. 

4. Проведення занять у класах  дозволено лише для окремих класів (груп). 

Можливе проведення занять з окремих предметів на відкритому повітрі. 

5. Перерви між уроками 10-20 хвилин, з яких: 

- 10 хв. – перерва та провітрювання навчального приміщення; 

- 10 хв. - в класі (підготовка до уроку/відпочинок після уроку) .  

6. Відповідальність за обов’язкове наскрізне провітрювання навчальних 

класів на кожній перерві покладається на вчителів, які проводять на даний 

час урок в цьому кабінеті. 

7. Після завершення кожного уроку вчитель, в залежності від розкладу уроків, 

під час перерв: 

І варіант (одразу перерва): 

- відкриває вікна для провітрювання; 

- залишає класний журнал на вчительському столі; 

     - діти звільняють кабінет. 

ІІ варіант (відпочинок в класному приміщенні після уроку) – вчитель за 

своєї обов’язкової присутності в навчальному приміщенні організовує для 

учнів розвиваючий вид діяльності з уникненням безпосереднього 

тактильного контакту між учнями. 

8. Відповідальність за провітрювання коридорів та рекреацій під час уроків  

покладається на технічних працівників. 

9. Час закінчення уроків коригується у відповідності до  графіка 

провітрювання. 

10. Уроки фізкультури за сприятливих погодних умов, проводяться ВСІ на 

вулиці (в теплу пору року до окремого розпорядження). Умови проведення: 

без масок, але за умови соціального дистанціювання. Кожен клас на окремо 

відведеній території спортивного майданчика. 

11. Переодягання учнів на фізкультуру здійснюється наступним чином: дівчата 

переодягаються в класних кімнатах, а хлопці – в роздягальнях спортивної 

зали. 

12. Централізована зміна масок працівників школи об 11:30; 14:30; 17:30. 

13. Вводяться обмеження щодо  організації видів діяльності, які вимагають 

безпосереднього фізичного контакту між учнями: комунікаційні вправи; 

групові ігри, що передбачають тактильний контакт; ранкові зустрічі 

проводяться лише за умови дотримання соціальної дистанції, а за 

можливості , на свіжому повітрі тощо. 

14. При організації роботи груп подовженого дня та створення умов для 

здобуття позаурочної освіти (організації роботи гуртків, секцій, клубів, 

культурно-освітніх, спортивно-оздоровчих, науково-пошукових об’єднань) 

на базі закладу освіти перебування в них учнів і педагогічних працівників 
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забезпечується з дотриманням правил, визначених цим Тимчасовим 

порядком. 
15. Організація роботи ГПД 1-4 класів у закладі освіти: 

- робота кожної групи окремо до 18:10-19:10 (згідно графіка). 

- ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ зводити дітей різних груп; 

- прогулянка на свіжому повітрі 13:30-15:00 (за окремим графіком та за 

сприятливих погодних умов) на території закладу, але за межами 

спортивного майданчика. 

- харчування (за окремим графіком). 

Розрахунок за харчування дітей на ГПД здійснюється за рахунок 

батьківських коштів.  

- вечірня прогулянка (за окремим графіком та за сприятливих погодних 

умов) – 17:00-19:00. 

16. Дезінфекція. 

- дезінфекція предметів туалетної кімнати - після кожної перерви; 

- протирання з використанням дезінфікуючих засобів робочих столів,  

парт, ручок дверей, підвіконня в кабінетах для занять підгруп – після 

кожного уроку; 

- вологе прибирання з використанням дезінфікуючих засобів в класних 

приміщеннях 1-4 класів – 13:30-15:00. 

 

Завершення освітнього процесу 

 

1. Після проведення занять у кінці робочого дня проводиться  очищення і 

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

сидіння, перил тощо) та дезінфікування бактерицидними лампами 

класів, групових приміщень. 

 

Вимоги до організації харчування  

1. Харчування здійснюється Комунальним підприємством «Промінь», яке 

забезпечує виконання Тимчасових рекомендацій, затверджених 

Постановою Головного державного санітарного лікаря України, та 

цього Порядку. 

2. Харчування в школі здійснюється для учнів: 

- 1-4 класів – сніданок; 

- ГПД – гаряче харчування 

- Пільгових категорій – гаряче харчування 

- 5-11 класи – гаряче харчування (винятково після 4-го уроку). 

Дозволено забезпечення дітей їжею домашнього приготування у 

відповідних спеціальних харчових ємностях (без смакових добавок та 

ароматизаторів). Прийом їжі, включно домашнього приготування і 

буфетної продукції, здійснюється в приміщенні обідньої зали їдальні. 

3. Харчування здобувачів освіти здійснюється за окремим графіком. 

Після кожного класу проводиться провітрювання приміщень через 

вікна/фрамуги та двері протягом не менше 10 хв. 
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4. При організації харчування забезпечуються умови для дотримання 

правил особистої гігієни (рукомийники, рідке мило, паперові рушники 

тощо). 

5. Забезпечується дистанціювання: відстань між столами не менше 1,5 м 

та розміщення за столом не більше 4-х осіб. 

6. Працівник їдальні, який видає страви або здійснює розрахунок, 

повинен пройти повний курс вакцинації від гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та бути 

забезпечений засобами індивідуального захисту: захисною маскою або 

респіратором, захисними окулярами або захисним щитком, 

одноразовими рукавичками. 
 


