
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

Про порядок організації роботи закладів загальної середньої освіти  

м. Запоріжжя у 2020/2021 навчальному році 

 

На території м. Запоріжжя у 2020/2021 навчальному році функціонуватиме                            

116 комунальних закладів загальної середньої освіти (ЗЗСО) з очною (денною) 

формою навчання, 2 заклади з очною (вечірньою) формою навчання;                            

5 приватних закладів загальної середньої освіти. 

Очікуваний показник учнівського контингенту в закладах освіти міста                

у 2020/2021 н.р. складатиме 69015 учнів у 2533 класах (проти 66931 учня                      

у 2019/2020 н.р., 2486 класів): збільшення кількості учнів на 2084 (на 47 класів). 

У мережі закладів загальної середньої освіти міста 19 закладів                                

з контингентом учнів, що перевищує 1000 (16%), 31 заклад освіти                                

з контингентом учнів 700 учнів і вище (43%).  

Поряд з цим функціонуватимуть 6 шкіл з чисельністю учнів до 200                      

(ЗЗСО № 37 (Вознесенівський), № 82 (Дніпровський), № 13, № 21 (Заводський), 

№ 83 (Комунарський), «Гармонія плюс» (Хортицький район).  

З урахуванням контингенту учнів, місткості закладу, наповненості класів 

освітній процес в 11закладах освітибуде організований у дві зміни (ЗЗСО                

№ 59, № 62 (Дніпровський), №1, №3, №11, №15 (Олександрівський), № 64,               

№ 52 (Шевченківський), № 23, № 88, № 103 (Комунарський район).  

Відповідно до рішення Запорізької міської ради від 24.06.2020 № 45 «Про 

зміну найменування закладів освіти» набувають статусу гімназії 15 закладів 

освіти, структурою яких не передбачено функціонування старшої школи.        

Отже, керівникам закладів загальної середньої освіти міста при визначенні 

порядку організації освітнього процесу у 2020/2021 н.р. слід врахувати 

показник учнівського контингенту, динаміку його зміни, спроможність закладу 

освіти щодо створення безпечних умов для перебування дітей у школах, 

кадровий ресурс та матеріально-технічне забезпечення закладу освіти, а також 

аналіз результатів організації освітнього процесу в дистанційному режимі                     

в минулому навчальному році. 
 

Відповідно до епідеміологічної ситуації на території м. Запоріжжя,                      

на виконання Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних 

заходів у закладах освіти в період карантину
1
, з урахуванням рекомендацій 

Міністерства освіти і науки України
2
 з організації роботи закладів загальної 

середньої освіти у 2020/2021 навчальному році, для забезпечення створення 

безпечних умов організації освітнього процесу в новому навчальному році                      

в закладах загальної середньої освіти м. Запоріжжя керівникам закладів освіти 

необхідно розробити план дій щодо відновлення освітнього процесу в закладах 

освіти з 01 вересня 2020 року та передбачити особливості відвідування шкіл в 

разі зміни епідеміологічної зони на території міста. 
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В разі віднесення території м. Запоріжжя до «зеленої», «жовтої», 

«помаранчевої» зон пропонуємо застосовувати План дій № 1. 

В разі віднесення території м. Запоріжжя до «червоної» зони пропонуємо 

застосовувати План дій № 2. 

 

План дій № 1 передбачає впровадження наступних заходів: 

1. Підготовка закладів освіти до відновлення освітнього процесу з 1 вересня 

2020 року. 

2. Організація освітнього процесу в закладі освіти. 

3. Забезпечення контролю за реалізацією Тимчасових рекомендацій щодо 

організації протиепідемічних заходів у закладах освіти в період карантину. 

4. Розробка порядку дій в разі зміни рівня епідемічної небезпеки поширення 

СОVID-19 (зони) на території міста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________ 
 
1  

Постанова КМУ від 22.07.2020 № 641 «Про встановлення карантину та запровадження 

посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»
 

Постанова Головного державного санітарного лікаря України від 30.07.2020 № 42 «Про 

затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у 

закладах освіти в період карантину в зв'язку  з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-

19)» 
2 

Лист Міністерства освіти і  науки України від 29.07.2020 № 1/9-406 «Про підготовку 

закладів освіти до нового навчального року та опалювального сезону в умовах адаптивного 

карантину»  

Лист Міністерства освіти і  науки України від 04.08.2020 № 1/9-419 «Щодо необхідності 

створення безпечних умов для організованого початку 2020/2021 навчального року»  

Лист Міністерства освіти і  науки України від 05.08.2020 № 1/9-420 «Щодо організації 

роботи закладів загальної середньої освіти  у 2020/2021 навчальному році»  
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Рекомендації щодо реалізації в закладах загальної середньої освіти 

м. Запоріжжя Плану дій № 1 
 

№ 

з/п 

Напрямок дій 

керівника ЗЗСО 
Заходи Примітка 

1. Підготовка  

закладів освіти  

до відновлення 

освітнього процесу 

з 1 вересня 2020 

року 

 

Завершити ремонтні та 

профілактичні роботи, здійснити 

прибирання усіх навчальних приміщень 

та прилеглої території закладу освіти 

(дезінфекція поверхонь, перевірка вікон 

щодо забезпечення наскрізного та 

кутового провітрювання; відкриття та 

дезінфікування жалюзійних решіток на 

отворах вентиляційної системи, фільтрів 

кондиціонерів тощо); 

оформити акт прийому готовності 
закладу освіти до навчального року; 

визначити особу, відповідальну за 

координацію проведення інформаційних 

заходів з профілактики розповсюдження 

коронавірусної хвороби (СОVID-19), 

інших респіраторних захворювань; 

передбачити створення умов для 

мінімізації ризику інфікування 
(визначення приміщень для окремого 

зберігання верхнього одягу (взуття) для 

різних вікових груп учнів, працівників 

закладу освіти; встановлення 

бактерицидних ламп тощо), збільшення 

вільного простору в навчальних 

приміщеннях (прибирання зайвих меблів, 

устаткування, килимів, м’яких іграшок); 

обладнати спеціальне приміщення 

для тимчасового перебування учасників 

освітнього процесу у разі виявлення в них 

симптомів гострого респіраторного 

захворювання та/або підвищеної 

температури; 

передбачити місця для дезінфекції 

рук, позначити яскравим вказівником, 

забезпечити наявність засобів 

дезінфекції; 

розмістити в закладі 

освітиконтейнери для використаних 

засобів індивідуального захистудля 

централізованого збору використаних 

засобів індивідуального захисту; 

забезпечити необхідні умови для 

дотримання учасниками освітнього 

процесу правил особистої гігієни 

(водопостачання, рукомийники, рідке 

мило, паперові рушники (або 

Керівники 

закладів освіти 

до 31.08.2020 
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електросушарки для рук), антисептичні 

засоби для обробки рук, ін.); 

визначити маршрути пересування 
учасників освітнього процесу в закладі 

освіти для забезпечення соціального 

дистанціювання та уникнення скупчення 

(наприклад, відкриття декількох входів до 

приміщення, встановлення гнучкого 

графіку початку навчальних занять для 

різних категорій здобувачів освіти, 

використання розмітки на підлозі для 

організації двостороннього руху 

коридорами, виокремлення зон 

переміщення для різних вікових категорій 

учнів тощо); 

передбачити можливість закріплен-

ня за класами певних навчальних 

кабінетів для мінімізації пересування 

учнів у приміщеннях закладу освіти(1-4 

класи, 5-7 класи); 

організувати питний режим для 

учасників освітнього процесу, зокрема із 

використанням індивідуального або 

одноразового посуду; 

впроваджувати заходи з організації 

харчування здобувачів освіти 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; 

організувати та забезпечити 

контроль щодо неухильного виконання 

вимог Постанови Головного державного 

санітарного лікаря України від 30.07.2020 

№ 42 щодо транспорту, який перевозить 

дітей та працівників до закладу освіти; 

підготувати наочні матеріали з 

впровадженняобмежувальних протиепі-

демічних заходів та розмістити їх в 

інформаційних куточках, на вебсайті 

ЗЗСО; 

підготувати матеріали для 

проведення вступних (первинних) 

інструктажів з безпеки життєдіяльності 

учасників освітнього процесу, в тому 

числі щодо дотримання обмежень задля 

запобігання поширенню  короновірусної 

хвороби; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.09.2020 
скласти режим 

(графік) 

харчування учнів 

різних вікових 

груп 

 

 

 

ТВО 

Шевченківського, 

Комунарського, 

Вознесенівського 

районів 

 

до 31.08.2020 
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ознайомити працівників закладів 

освіти, батьківську громадськість з 

основними вимогами
1,
 щодо дотримання 

протиепідемічнихзаходів, рекоменда-

ціями
2
МОН України щодо організації 

роботи ЗЗСО в умовах карантину; 

провести роз'яснювальну роботу з 

персоналом та здобувачами освіти щодо 

індивідуальних заходів профілактики та 

реагування на виявлення симптомів 

коронавірусної хвороби (COVID-19) серед 

персоналу або здобувачів освіти; 

розробити алгоритм дій у разі 

виникнення надзвичайної ситуації, 

пов’язаної з реєстрацією випадків 

захворювання на коронавірусну хворобу 

серед здобувачів освіти та працівників 

закладу освіти; 

визначити можливість застосування 

альтернативних форм проведення 

Свята Першого дзвоника. 

2. Організація 

освітнього процесу 

 

з урахуванням контингенту учнів, 

спроможності закладу освіти для 

забезпечення одночасного безпечного 

перебування дітей та кадрового ресурсу  

розробити Порядок організації 

освітнього процесу в закладі загальної 

середньої освіти в період карантину                      

в зв'язку з поширенням короновірусної 

хвороби (СОVID-19) для забезпечення 

відвідування закладів освіти здобувачами 

загальної середньої освіти в звичайному 

режимі (розглянути на засіданні 

педагогічної ради закладу освіти, 

затвердити наказом керівника); 

передбачити розробку гнучкої 

структури навчального рокуз 

можливістю внесення змін до Порядку 

організації освітнього процесу, термінів 

проведення канікул, початку та 

завершення навчальних семестрів з 

урахуванням епідеміологічної ситуації; 

розглянути можливість запроваджен-

ня елементів технологій дистанційного 

навчання в освітній процес; 

розробити гнучкий графік початку 

навчальних занять для різних рівнів 

освіти для уникнення скупчення; 

розробити розклад уроків з 

урахуванням можливості проведення 

навчальних занять з окремих предметів 

або в окремі навчальні дні, у підгрупах, 

до 31.08.2020 

 

 

 

рішення педради, 

наказ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за рішенням 

педради 

 

 

 

 
 

в межах фонду 

заробітної плати 

 



6 

використовуючи технології змішаного 

навчання, запровадження «дистанційних 

днів» (для учнів 8-11 класів); 

за сприятливих погодних умов 

забезпечувати проведення занять з 

окремих предметів на відкритому повітрі;  

здійснювати провітрювання 
навчальних приміщень після кожного 

заняття впродовж не менше 10 хвилин; 

забезпечити проведення в кінці 

робочого дня (навчальної 

зміни)очищення та дезінфекцію 

поверхонь, вологе прибирання 

приміщень закладу освіти; 

поінформувати всіх учасників 

освітнього процесу про правила 

організації освітнього процесу, 

відвідування закладу освіти та 

перебування в ньому в умовах 

профілактики розповсюдження 

коронавірусної хвороби (СОVID-19); 

проводити батькам здобувачів 

освіти роз'яснення необхідності 

впровадження в закладі освіти 

обмежувальних заходів стосовно 

відвідування закладу освіти; 

 запропонувати 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), 

організувати їх навчання за формами 

здобуття освіти, що максимально 

відповідають потребам їхнього захисту та 

безпеки (наприклад, педагогічний 

патронаж, екстернатна, сімейна 

(домашня) або дистанційна форми 

здобуття освіти); 

забезпечити дотримання принципів: 

соціального дистанціювання, 

уникнення масових скупчень осіб 

(рекомендувати вчителям уникати 

організації видів діяльності, які 

вимагають безпосереднього фізичного 

контакту між учнями, зменшити кількість 

комунікаційних вправ, уникати групових 

ігор, що передбачають тактильний 

контакт, проводити ранкові зустрічі із 

дотриманням соціальної дистанції, за 

можливості, на свіжому повітрі); 

 

 

 

 

з 01.09.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дистанційно 

 

 

 

 

за заявами 

батьків 
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правил особистої гігієни,  

використання учасниками освітнього 

процесу засобів індивідуального захисту; 

виявити рівень опанування учнями 

навчального матеріалу, яким учні 

оволодівали під час карантинних 

обмежень самостійно або із 

використанням технологій дистанційного 

навчання, визначити необхідність 

організації повторення цього матеріалу, 

спланувати та організувати корегуюче 

навчання: систематизацію та 

узагальнення навчального матеріалу, 

актуалізацію окремих тем, передбачити 

визначення диференційованих навчальних 

завдань з урахуванням рівня засвоєння 

попереднього матеріалу учнями; 

обмежити проведення масових 

заходів (нарад, зборів тощо) в закритих 

приміщеннях (окрім заходів необхідних 

для забезпечення функціонування 

закладів освіти - проведення педагогічних 

рад, засідань конкурсних комісій, 

конференцій трудового колективу). 

 

 

 

перший тиждень 

вересня 2020 

року 

 

 

 

 

здійснити 

корегування 

календарного 

планування 

 

 

 

 

3. Забезпечення 

контролю 

за реалізацією 

Тимчасових 

рекомендацій 

щодо організації 

протиепідемічних 

заходів у закладах 

освіти в період 

карантину  

 

Проведення моніторингу стану 

здоров'я учнів і працівників закладу 

освіти (термометрії працівників та 

опитування працівників та учнів щодо 

самопочуття, а також організації 

регулярної комунікації з батьками учнів 

для з’ясування стану здоров'я учнів); 

допуск до роботи працівників                    

за результатами термометрії (t>37,2°); 
допуск до навчання учнів без ознак 

ГРЗ; за наявністю ознак – тимчасова 

ізоляція, інформування батьків, медичної 

установи; 

здійснення контролю за дотриманням 

соціальної дистанції під час перерв, 

обов’язковим використанням учасниками 

освітнього процесу засобів 

індивідуального захисту під час перерв; 

перевірка наявності рідкого мила, 

антисептичних засобів для рук, ін.  

здійснення контролю за дотриманням 

правил утилізації використаних засобів 

індивідуального захисту (наявність 

спеціальних контейнерів/урн з кришкою, 

поліетиленовими пакетами з подальшою 

утилізацією та вивозом з твердими 

побутовими відходами); 

 

 

щоденно 
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здійснення контролю за проведенням 

провітрювання навчальних кабінетів 

після кожного заняття та очищення та 

дезінфекції поверхонь, вологого 

прибирання приміщень в кінці робочого 

дня.  

4. Розробка порядку 

дій в разі зміни 

рівня епідемічної 

небезпеки 

поширення  

СОVID-19 

(зонування)  

на території міста 

 

Визначення алгоритму дій всіх 

учасників освітнього процесу в разі 

оперативного переходу до Плану дій № 2 

та використання технологій 

дистанційного навчання для організації 

освітнього процесу; 

проведення широкого роз’яснення 

всім учасникам освітнього процесу 

заходів щодо реалізації плану переходу в 

дистанційний режим навчання, стратегії 

закладу освіти щодо використання 

технологій дистанційного навчання; 

попередня підготовка учасників 

освітнього процесу до впровадження 

технологій дистанційного навчання 

(освоєння технологій дистанційного 

навчання, технічне забезпечення роботи 

онлайн, методичний супровід, 

психологічна підтримка). 

 

 

План дій № 2 передбачає у разі віднесення території міста до «червоної 

зони» із забороною відвідування здобувачами освіти шкіл організацію 

освітнього процесу з використанням дистанційних технологій. 
 

Рекомендується здійснити наступні заходи з урахуванням досвіду 

впровадження технологій дистанційного навчання в освітній процес                            

в ІІ півріччі 2019/2020 н.р.: 
 

1. Визначення стратегії закладу освіти щодо використання дистанційних 

технологій в організації навчання: визначення платформи для 

дистанційного навчання, складання адаптивного розкладу занять                 

(в тому числі розкладу проведення онлайн-уроків), логістика feedback. 

2. Роз’яснення учасникам освітнього процесу порядку дій з організації 

навчанням в дистанційному режимі. 

3. Здійснення оперативного моніторингу за станом організації освітнього 

процесу в дистанційному режимі. 

4. Розробка порядку дій щодо відновлення освітнього процесу в разі зміни 

рівня епідемічної небезпеки поширення СОVID-19 (зони) на території міста. 

5. Здійснення контролю за станом реалізації освітніх програм, наданням 

якісних освітніх послуг здобувачам освіти, дотриманням педагогами правил 

професійної етики. 
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РЕКОМЕНДАЦІЇ БАТЬКАМ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 

щодо необхідності дотримання протиепідемічних заходів під час 

освітнього процесу в закладах освіти в 2020/2021 навчальному році 

 

1. Проводити з дітьми постійні роз’яснення щодо дотримання 

протиепідемічних вимог, в тому числі соціальної дистанції, використання 

засобів індивідуального захисту тощо. 

2. Навчати дітей правилам особистої гігієни (вимогам до миття рук, 

респіраторної гігієни, етикету кашлю тощо). 

3. Забезпечити дитину засобами індивідуального захисту (респіратор                            

або захисна маска, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлені 

самостійно). 

4. Забезпечити проходження дитиною щорічного профілактичного медичного 

огляду. 

5. Дотримуватись обмежувальних заходів в закладі освіти (заборона допуску 

до закладу освіти батьків або супроводжуючих осіб, крім осіб, які 

супроводжують осіб з інвалідністю). 

6. Ознайомитись з порядком організації освітнього процесу в закладі освіти 

відповідно до встановленого рівня епідемічної небезпеки поширення 

СОVID-19 (зони) на території міста, алгоритмом переходу на інший режим 

навчання в разі зміни рівня епідемічної небезпеки поширення СОVID-19. 

В разі віднесення території міста до «зеленої», «жовтої», «помаранчевої» 

зон – забезпечити відвідування дитиною закладу освіти відповідно до 

режиму роботи закладу, встановленого розкладу занять. 

 В разі віднесення території міста до «червоної» зони – сприяти виконанню 

дитиною освітньої програми та досягненню дитиною передбачених нею 

результатів навчання в дистанційному режимі. 

7.  Сприяти встановленню постійного зв’язку з представником закладу освіти 

(класний керівник, члени адміністрації закладу освіти). 

8. Оперативно повідомляти представника закладу освіти (члени адміністрації, 

класний керівник) про зміни у стані здоров’я дитини, членів родини 

(наявність ознак гострого респіраторного захворювання, підвищення 

температури тіла, ін.). 
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РЕКОМЕНДАЦІЇ ПРАЦІВНИКАМЗАКЛАДІВ ОСВІТИ  

щодо необхідності дотримання протиепідемічних заходів під час 

освітнього процесу в закладах освіти в 2020/2021 навчальному році 

 

1. Ознайомитись з вимогами нормативно-правових
1
 документів та 

рекомендаціями
2
 Міністерства освіти і науки України щодо організації 

освітнього процесу в закладах освіти, перебування в закладах освіти в умовах 

профілактики розповсюдження коронавірусної хвороби (COVID-19). 

2. Неухильно дотримуватись протиепідемічних вимог у закладі освіти. 

3. Щоденно проходити температурний скринінг для отримання допуску до 

роботи. 

4. Під час пересування приміщеннями закладу освіти обов’язково 

використовувати захисні маски або респіратори. Захисні маски можуть не 

використовуватися під час проведення занять у навчальних приміщеннях. 

5. Педагогічним працівникам: 

5.1. проводити з дітьми постійні роз’яснення щодо дотримання 

протиепідемічних вимог, в тому числі соціальної дистанції, використання 

засобів індивідуального захисту тощо; власним прикладом сприяти засвоєнню у 

школярів навичок поведінки в умовах розповсюдження коронавірусної 

хвороби; 

5.2. проводити навчання дітей щодо одягання, використання, зняття 

засобів індивідуального захисту, їх утилізації;правилам особистої гігієни 

(вимогам до миття та дезінфекції рук, респіраторної гігієни, етикету кашлю 

тощо); 

5.3. проводити щоденне опитування учнів щодо стану їх здоров'я; 

5.4. організувати регулярну комунікацію з батьками учнів для з’ясування 

стану здоров'я учнів та членів родини; 

5.5. роз’яснювати учням важливість дотримання маршрутів пересування 

учасників освітнього процесу в закладі освіти для забезпечення соціального 

дистанціювання та уникнення скупчення; 

5.6. провести роботу, спрямовану на збільшення вільного простору в 

навчальних приміщеннях (прибирання зайвих меблів, устаткування, килимів, 

м’яких іграшок, ін.); 

5.7. передбачити в класних кімнатах місця для дезінфекції рук; 

5.8. уникати організації видів діяльності, які вимагають безпосереднього 

фізичного контакту між учнями, зменшити кількість комунікаційних вправ, 

уникати групових ігор, що передбачають тактильний контакт, проводити 

ранкові зустрічі із дотриманням соціальної дистанції, за можливості, на 

свіжому повітрі; 

5.9. виявити рівень опанування учнями навчального матеріалу, яким учні 

оволодівали під час карантинних обмежень самостійно або із використанням 

технологій дистанційного навчання (перший тиждень вересня), визначити 

необхідність організації повторення цього матеріалу, спланувати та 

організувати корегуюче навчання: систематизацію та узагальнення навчального 

матеріалу, актуалізацію окремих тем, передбачити визначення 
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диференційованих навчальних завдань з урахуванням рівня засвоєння 

попереднього матеріалу учнями; 

5.10. обмежити проведення масових заходів за участю дітей; 

5.11. під час освітнього процесу здійснювати провітрювання навчальних 

приміщень після кожного заняття впродовж не менше 10 хвилин; 

5.12. забезпечити контроль за проведенням в кінці робочого дня 

(навчальної зміни) очищення та дезінфекції поверхонь, вологого прибирання 

приміщень закладу освіти; 

5.13. в умовах обмеженого доступу батьків учнів до закладу освіти 

встановлювати постійний зв’язок з родинами учнів щодо організації освітнього 

процесу, результатів навчальних досягнень учнів, дотримання 

протиепідемічних заходів тощо; використовувати соціальні мережі, 

месенджери, ін.; 

5.14. оперативно повідомляти членів адміністрації закладу освіти про 

зміни у стані здоров’я дитини, членів родини (наявність ознак гострого 

респіраторного захворювання, підвищення температури тіла, ін.). 

 

1    
Постанова КМУ від 22.07.2020 № 641 «Про встановлення карантину та запровадження 

посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»
 

   Постанова Головного державного санітарного лікаря України від 30.07.2020 № 42 «Про 

затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у 

закладах освіти в період карантину в зв'язку  з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-

19)» 
2  

Лист Міністерства освіти і  науки України від 29.07.2020 № 1/9-406 «Про підготовку 

закладів освіти до нового навчального року та опалювального сезону в умовах адаптивного 

карантину»  

   Лист Міністерства освіти і  науки України від 04.08.2020 № 1/9-419 «Щодо необхідності 

створення безпечних умов для організованого початку 2020/2021 навчального року»  

   Лист Міністерства освіти і  науки України від 05.08.2020 № 1/9-420 «Щодо організації 

роботи закладів загальної середньої освіти  у 2020/2021 навчальному році»  
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РЕКОМЕНДАЦІЇ  

щодо організації роз’яснювальної роботи з учнями (вихованцями) 

закладів освіти щодо необхідності дотримання протиепідемічних заходів  

під час освітнього процесу в закладах освіти м. Запоріжжя 

в 2020/2021 навчальному році 

 

Учні (вихованці) закладів освіти мають здійснювати наступні дії: 
 

1. Ознайомитись з правилами перебування в закладах освіти в умовах 

профілактики розповсюдження коронавірусної хвороби (COVID-19).  

2. Неухильно виконувати всі рекомендації педагогів та працівників закладу 

освіти щодо дотримання протиепідемічних вимог у закладі освіти. 

3. Щоденно проходити опитування щодо стану здоров’я, наявності ознак 

гострого респіраторного захворювання (в т.ч. підвищення температури тіла) для 

отримання допуску до навчання. 

4. Оперативно повідомити класного керівника, медичну сестру закладу 

освіти про зміни у стані здоров’я членів родини (наявність ознак гострого 

респіраторного захворювання, підвищення температури тіла, ін.). 

5. Під час входу до закладу освіти, пересування приміщеннями закладу 

освіти обов’язково використовувати захисні маски або респіратори.  

Захисні маски можуть не використовуватися під час проведення занять у 

навчальних приміщеннях. 

6. Дотримуватись протиепідемічних вимог, в тому числі: 

- принципу соціальної дистанції,  

- правил застосування засобів індивідуального захисту(одягання, 

використання, зняття засобів індивідуального захисту, їх утилізації у спеціальні 

контейнери, встановлені у закладі освіти); 

- правил особистої гігієни (вимог до миття та дезінфекції рук, респіраторної 

гігієни, етикету кашлю тощо); 

- маршрутів пересування, зон переміщення учасників освітнього процесу в 

закладі освіти для забезпечення соціального дистанціювання та уникнення 

скупчення. 

 


