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Порядок організації освітнього процесу в Запорізькій 

загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 30 Запорізької міської ради 

Запорізької області 2021-2022 н.р., розроблений відповідно до 

нормативних документів. 

Перелік нормативних документів: 

1.Постанова КМУ від 19 грудня 2020 року №1236 «Про встановлення 

карантину та запровадження обмежених протиепідемічних заходів з метою 

запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2». 

2.Постанова Головного санітарного лікаря від 06.09.2021 року №10 « Про 

затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у 

зв̾язку з поширенням коронавірусної хвороби ( COVID-19)» 

2.Лист МОН України від 28.08.2021 №1/9 -423 «Про деякі питання діяльності 

закладів загальної середньої освіти у 2021-2022 навчальному році», 

6.Лист департаменту освіти і науки Запорізької міської ради від 01.09.2021 № 

01.01-21/2469  

«Щодо структури 2021/2022 навчального року» 

7.Наказ по ЗОШ № 30 від 18.08.2021 № 116  

«Про затвердження протиепідемічних заходів у період карантину у зв'язку з 

поширенням коронавірусної хвороби ( COVID-19) » 

І. При організації освітнього процесу в умовах обмежувальних 

протиепідемічних заходах пріоритетами є: 

 безпека учасників освітнього процесу; 

 розбудова внутрішньої системи якості освіти; 

 засвоєння учнями знань, набутих умінь, формування компетенцій, які 

визначені у державних стандартах та освітніх програмах; 

 забезпечення соціалізації дітей; 

 збереження здоров’я учасників освітнього процесу; 

 уникнення перевантаження дітей; 

 забезпечення вимог щодо організації обмежувальних протиепідемічних 

заходів з урахуванням вищезазначених документів. 

Освітній  процес  в закладі організувати відповідно до структури 

навчального року в наступні  терміни: 



1 вересня — свято День знань 

Навчальні заняття: 

Перший семестр: з 01 вересня по 24 грудня 2021 року 

Другий семестр: з 10 січня по 03 червня 2022 року 

 

Канікули: 

Осінні : з 27 жовтня по 31жовтня 2021року 

Зимові : з 25 грудня 2021 року по 09 січня 2022 року 

Весняні : з 26 по 03 квітня 2022 року 

 

ІІ. Структура навчального року може коригуватись в залежності від 

епідемічної ситуації. У разі необхідності ці зміни мають бути схвалені 

педагогічною радою та введені в дію наказом керівника. 

ІІІ. На початку 2021-2022 навчального року, задля забезпечення якісного 

виконання освітніх програм в умовах очного та/або дистанційного навчання, 

вчителям необхідно приділити більше уваги традиційному повторенню 

вивченого матеріалу за минулий рік, запровадити «коригуюче навчання», 

яке може включати діагностичні роботи, усні співбесіди зі здобувачами 

освіти, оцінки за такі роботи не бажано виставляти до класного журналу, у 

зв’язку з тим, що дані роботи є орієнтиром для визначення залишкових знань 

і вмінь. Відповідно до результатів спланувати роботу щодо актуалізації 

окремих тем. Тривалість такого навчання кожен вчитель визначає 

самостійно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модель освітнього процесу 



 

 

         ОЧНА                           ДИСТАНЦІЙНА 

          (очно-дистанційна) 

епідеміологічні зони місцевості, 

в якій знаходиться заклад 
 

         зелена                                                                  червона 

 
                                                                                                       або на час карантину,  

                                                                                                           що оголошується в закладі, 

                                                                                                              у разі виявлення хворих 

                                                                                                                      на коронавірус 

        жовта 

 

 

 

помаранчева 

 

 

 

 

Модель освітнього процесу в закладі 

(у разі перебування в «зеленій», «жовтій», «помаранчевій» 

епідеміологічних зонах ) 
Освітній процес організовується за очною формою здобуття освіти.  

1. Очна форма навчання здійснюється відповідно до розкладу дзвінків. 

Розклад дзвінків з 8.15  

№ уроку 1 клас 2,3,4 класи 

1 урок 8.15 – 8.50 15 хв. 8.15-8.55 10 хв. 

2 урок 9.05 – 9.40 30 хв. 9.05-09.45 20 хв. 

3 урок 10.10 – 10.45 15 хв. 10.05-10.45 20 хв. 

4 урок 11.00 – 11.35 15 хв. 11.05-11.45 10 хв. 



5 урок 11.50 – 12.25  11.55-12. 35 10 хв. 

6 урок   12.45-13.25  

7 урок     

                   
                                                

Розклад дзвінків  з  8.30: 

 

 

 
                         
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Для меншого скупчення та тримання соціальної дистанції між учасниками 

освітнього процесу в приміщенні передбачено: 

 2-3 входи в заклад на початок уроків, із закріпленими класами на 

кожному вході; 

 розмітка відстані між особами у внутрішньому шкільному дворику;  

 розмітка напрямку руху  коридорами школи. 

 

8.00-8.15 – класи початкової школи  

 

І 

ВХІД –ВИХІД 

 

ІІ 

ВХІД -ВИХІД 

 

ІІІ 

ВХІД -ВИХІД 

№ 

уроку 

    5-11 класи 

1 урок 8.30  -9.15 10 хв.   

2 урок 9.25-10.10 20 хв.  

3 урок 10.30-11.15 20 хв.   

4 урок 11.35-12.20 10 хв.   

5 урок 12.30-13.15 10 хв.   

6 урок 13.25-14.10 10 хв.   

7 урок 14.20-15.05  



 

центральний   

 

боковий біля І 

кабінету 

 

 

запасний  біля 

бібліотека 

  

1а, 2а 3а 4а 

 

 

 

8.15-8.30 – класи середньої та старшої школи 

 

І 

ВХІД –ВИХІД 

 

центральний  

 

ІІ 

ВХІД -ВИХІД 

 

запасний  біля бібліотека 

 

5а,6а,7а 8а,9а,11а 

 

3.На першому уроці проводиться опитування учнів з приводу стану їхнього 

здоров’я. Протягом навчальних занять відбувається моніторинг стану 

здоров’я учасників освітнього процесу, у разі виявлення учня з ознаками 

захворювання, дитина розміщується в ізоляторі школи і знаходиться під 

наглядом сестри медичної  до моменту прибуття батьків ( у разі необхідності 

викликається швидка допомога). Кабінет, де перебувала дитина додатково 

дезінфікується. 

4. Застосування в організації освітнього процесу правила «бульбашки»:  

мінімізація руху навчальними приміщеннями, переважне перебування під час 

уроків в закріпленому за класом кабінеті, а учням - за закріпленою партою та 

використання парних уроків в розкладі. 

5.Вхід до закладу дозволяється при наявності захисної маски, респіратора, 

щитка. Під час занять захисні маски можуть не використовуватись. Під час 

пересування приміщеннями закладу використання захисних масок – 

обов’язкове для всіх учасників освітнього процесу (крім учнів 1-4-х 

початкових класів). 



6. Вхід та перебування в закладі освіти інших учасників освітнього 

процесу, зокрема батьків здобувачів освіти, дозволяється з метою захисту 

прав здобувачів освіти, педагогічних та інших працівників закладу, 

реалізація ними прав, передбачених законодавством, за умови використання 

засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, 

що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно, після 

проведення термометрії та попереднього узгодження відповідних дій з 

керівником закладу. 

Допуск до закладу освіти батьків або супроводжуючих осіб, які 

супроводжують осіб з інвалідністю, за умови дотримання вимог, 

передбачених абзацом першим цього пункту, не потребує попереднього 

узгодження з керівником закладу освіти. 

7.Допуск до роботи персоналу здійснюється за наявності засобів 

індивідуального захисту (захисних масок, респіраторів,щитків) та 

термометрії. Здійснювати постійний моніторинг раннього виявлення ознак 

респіраторних захворювань учнів та працівників закладу , у разі виявлення 

особа з ознаками ГРВІ переміщується до ізолятору, облаштованого на 

першому поверсі кабінет №4. Про виявлення такої особи повідомляються 

батьки ( у разі, якщо це учень) та медичні установи. 

8.Забезпечення проведення роз’яснювальної роботи та інструктажів щодо 

запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID -19. Передбачено 

розміщення інформаційних матеріалів в закладі: дошка оголошень, сайт, 

ютуб-канал, офіційна веб-сторінка, батьківські класні групи, класні куточки в 

кабінетах, інфолистівки на дверях кабінетів та в санвузлах школи та в 

рекреаціях, де наявні рукомийники. 

9. Обмеження проведення масових заходів (нарад, зборів тощо) в закритих 

приміщеннях (окрім заходів, необхідних для забезпечення функціонування 

закладів освіти - проведення педагогічних рад, засідань ректоратів, 

конкурсних комісій, конференцій трудового колективу тощо); 

10.Забезпечення заходів щодо дотримання санітарно-гігієнічних вимог згідно 

з Регламентом: провітрювання приміщення, відповідно графіків (кожна 

перерва), обробка поверхонь, миття рук, вчасну заміну масок та правил їх 

утилізації. 

11.Використання великих приміщень (спортивна зала, актова зала, рекреації, 

внутрішній дворик) для потреб навчання. Максимум занять проводити на 

свіжому повітрі. Організувати ранкові зустрічі вчителів з учнями початкової 

школи на шкільному подвір’ї з 8.00 год з дотримання соціального 

дистанціювання. 

12. Організацію харчування здіснювати, враховуючи наступне: 

 реалізацію примірного двотижневого меню розробленого на період 

пандемії, здійснювати в приміщенні їдальні відповідно до 

розробленого графіка харчування; 



 для учнів початкових класів передбачено платне гаряче харчування 

безпосередньо в обідній залі відстань між столами не менше 1,5 м, 

розміщувати за столом не більше 4 осіб.  

 у разі харчування в обідній залі (ГПД), учні відвідують їдальню 

відповідно графіка харчування в супроводі вчителя, з кабінету до 

їдальні учні йдуть в масках, перед споживанням їжі миють руки 

відповідно до інструкції, займають місця за столами, які відведені для 

кожного класу, після прийому їжі, одночасно організовано виходять з 

обідньої зали. 

 учні початкових, середніх та старших класів пільгової категорії цих 

відвідують їдальню з дотриманням усіх засобів безпечного 

перебування в закладі ( маски, миття рук, соціальна дистанція, тощо...) 

на визначених перервах відповідно до графіка. 

                                     Графік харчування: 

Приймання 

їжі 

Час видачі їжі Класи 

 

Сніданок 

09.40 - 09.55 1 клас 

08.55 - 09.10 2 клас 

09.55 – 10.05 3 клас 

09.55 – 10.05 4 клас 

Обід 

пільгових категорій 

учнів 

11.15 -11.35 5-11-х класів 

11.35 – 11.50 1 клас 

12.20 – 12.30 5-11-х класів 

 

Обіди ГПД 

12.40 -13.10 

 

ГПД 

1-2-х класів 

13.20 -13.50 

 

ГПД 

3-4-х класів 

 

 закріплено за їдальнею технічного працівника для проведення 

вологого прибирання. 

 забезпечити необхідною кількістю дезінфікуючих та миючих засобів 

для потреб їдальні. 

13.Під час навчання та після завершення уроків технічним персоналом 

проводиться прибирання та дезінфекція  всіх приміщень закладу та 

поверхонь ( ручки дверей, поверхні парт, тощо…) згідно затвердженої 

Інструкції щодо застосування дезінфекційного засобу «Бланідас 300» та 

дезінфекційного «MDA-72+» .  



14.Питний режим  забезпечується шляхом використання питної негазованої 

води в індивідуальних пляшках ємністю не менше 0,5 л, якими щоденно 

забезпечують учнів батьки або шляхом набирання очищенної води в їдальні з 

дотриманням соціальної дистанції. 

15. Інформація для батьків про форму організації освітнього процесу та про 

перехід в різні зони карантинних обмежень буде розміщуватись на сайті 

закладу освіти та у вайбер-групах . 

16. Виховна робота буде здійснюватись по класах або в актовій залі при 

заповненні залу 50%. Актуальними будуть оналйн-конкурси, тематичні дні та 

тижні, олімпіади. 

 

«Зелений» рівень небезпеки 

Забороняється: 

- допускати до роботи персонал ЗО без засобів індивідуального захисту 

та без проведення температурного скринінгу; 

- допускати на робоче місце працівників із ознаками гострого 

респіраторного захворювання або з підвищеною температурою тіла понад 

37,2 С; 

- допуск до ЗО сторонніх осіб, а також батьків та осіб, які супроводжують 

здобувача (крім дітей з інвалідністю) тільки в індивідуальних засобах захисту 

та за попередньою узгодженістю з керівником закладу; 

- заходити без маски у приміщення/ пересування приміщеннями ЗО; 

- використовувати багаторазові (тканинні) рушники;  

- залишати самовільно місце самоізоляції, обсервації; 

- приводити батькам дітей до ЗО без  захисної маски; 

- використовувати м’які (набивні) іграшки, килими з довгим ворсом. 

Харчування: 

- здійснювати  мультипрофільне харчування  («шведський стіл») та шляхом 

самообслуговування; 

- перебувати працівникам їдальні без масок та рукавичок. 

Дозволяється: 

- відвідувати здобувачами заклади  освіти у звичайному режимі; 

- перебувати без маски на уроках; 

- пересуватися ЗО у масках відповідно до визначених маршрутів та графіків; 

- проводити уроки/гуртки/секції на свіжому повітрі; 



- проводити культурні, спортивні, розважальні та інші заходи на свіжому 

повітрі відповідно до протиепідемічних вимог; 

- організовувати роботу шкільних бібліотек, гуртків, секцій, позашкільних 

відділень, секторів відповідно до затверджених графіків з дотриманням 

протиепідемічних вимог; 

- проводити лабораторні заняття у спеціалізованих кабінетах (фізики, хімії, 

біології,інформатики) та здійснювати поділ на групи при вивченні окремих 

предметів за умови дотримання епідеміологічних вимог (дезінфекція 

поверхонь між уроками, провітрювання приміщення). 

Харчування 

- організовувати харчування учнів 1-4 класів (сніданки) за єдиним меню в 

їдальні з дотриманням санітарно-гігієнічних заходів (графік харчування учнів 

1-4 класів додається); 

- організувати гаряче харчування в їдальні за графіком (5-11 класи - пільгові 

категорії та за кошти батьків, учні ГПД за кошти батьків), за умови 

забезпечення  відстані між столами не менше 1,5 метра, розміщення за 

столом не більше 4-х осіб ; 

Вимоги: 

- здійснювати опитування учнів про самопочуття перед початком занять; 

проводити щоденні п’ятихвилинки здоров’я; 

- організувати місця для дезінфекції рук на вході до ЗО та інших 

приміщень; 

- мінімізувати пересування учнів між класами; 

- розробити маршрути руху (розмітка на підлозі), використовувати 

запасні виходи; 

- забезпечити проведення окремих уроків та позаурочних заходів на 

свіжому повітрі; 

- проводити провітрювання після кожного уроку (10 хв.); 

- обробляти та дезінфікувати поверхні у кінці робочого дня після уроків; 

- організувати місця для збору використаних ЗІЗ, розмістити на території 

ЗО контейнери з кришками та поліетиленові пакети для  збору використаних 

ЗІЗ.  

- мити руки перед зняттям та одяганням ЗІЗ; 

- забезпечити наявність у санітарних кімнатах рідкого мила, паперових 

рушників/електросушарок  для обробки рук тощо; 

- проводити роз’яснювальну роботу щодо дотримання учасниками 

освітнього процесу правил особистої гігієни; розмістити інформаційні 

матеріали; 

- забезпечити медичні пункти: безконтактними термометрами, 

дезінфікуючими  та антисептичними засобами для рук, ЗІЗ; 



- обладнати спеціальне приміщення для тимчасового ізолювання хворих; 

- ізолювати учнів, у разі виявлення гострої респіраторної хвороби; 

- забезпечити дотримання обсягів домашніх завдань у ЗЗСО  відповідно до 

нормативів Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти 

від 25.09.2020 №2205: витрати часу на виконання д/з не повинні 

перевищувати у 3 -5-х класах - 1 година; у 6-9-х класах - 1 год. 30 хв.;у 10-11 

класах - 2 години. У 1-2-х класах не рекомендується задавати домашні 

завдання ; 

-при використанні технічних засобів навчання (далі - ТЗН) під час 

проведення навчального заняття потрібно чергувати види навчальної 

діяльності. Безперервна тривалість навчальної діяльності з ТЗН упродовж 

навчального заняття повинна бути: для учнів 1 класів - не більше 10 хвилин; 

для учнів 2-4 класів - не більше 15 хвилин; для учнів 5-7 класів - не більше 20 

хвилин; для учнів 8-9 класів - 20-25 хвилин; для учнів 10-11(12) класів на 1-й 

годині занять до 30 хвилин, на 2-й годині занять - 20 хвилин. При здвоєних 

навчальних заняттях для учнів 10-11(12) класів - не більше 25-30 хвилин на 

першому навчальному занятті та не більше 15-20 хвилин на другому 

навчальному занятті; 

- ознайомити батьків/осіб, які їх замінюють, з правилами, яких слід 

дотримуватися в умовах карантину; 

- проводити широку роз’яснювальну роботу серед батьків щодо 

особливостей організації освітнього процесу. 

 

«Жовтий» рівень небезпеки 

Режим навчання: 

- очне навчання здійснюється за умови 80% вакцинованих педпрацівників 

закладу; 

- учні діляться на дві групи (очне–дистанційне навчання здійснюється за 

графіком); 

- класи, в яких виявлено осіб (учнів/працівників) з підозрою на COVID 

(підозра встановлена лікарем), переводяться на навчання у дистанційному 

режимі до отримання результатів тестів;  

- учні, які були в контакті з хворим на COVID, переводяться на 2 тижні 

(період самоізоляції) на навчання у дистанційному режимі, вчителі – на 

роботу у дистанційному режимі ; 

- класи, в яких виявлено хворого на COVID учня або педагога, переводяться 

на навчання у дистанційному режимі; 



- виконуються інші рекомендації ГУ Держпродспоживслужби в м. 

Запоріжжя. 

Забороняється: 

Зелений рівень + 

- відвідувати (упродовж 2 тижнів) ЗО особам (учнями/ працівникам), які 

були в контакті з хворими; 

- проводити освітній процес безпосередньо в закладі освіти (упродовж 2 

тижнів) у класах, у яких виявлено хворого учня/вчителя. 

Дозволяється:  

Зелений рівень + 

відвідувати заклади освіти здобувачами освіти в звичайному режимі, окрім 

учнів/класів, які переведені у дистанційний режим; 

- перебувати без маски під час уроків у ЗО; 

- проводити заняття на свіжому повітрі; 

- організовувати роботу шкільних бібліотек, гуртків, секцій безпосередньо в 

кабінетах, в яких навчаються учні з дотриманням протиепідемічних вимог та 

проведенням дезінфекційних заходів. 

Харчування 

- організовувати харчування учнів 1-4 класів (сніданки) за єдиним меню в 

їдальні із дотриманням санітарно-гігієнічних заходів; 

- організовувати гаряче харчування в їдальні за графіком (5-11 класи- 

пільгові категорії та за кошти батьків, учні ГПД за кошти батьків), за умови 

забезпечення  відстані між столами не менше 1,5 метра, розміщення за 

столом не більше 4-х осіб. 

Вимоги 

Зелений рівень + 

- збільшити кратність прибирання та дезінфекції поверхонь на поверсі, 

де навчався клас, що переведені у дистанційний режим, та в місцях 

загального користування; 

- обмежити рух учнів закладом; 

- організувати освітній процес, для учнів/класів, які навчаються на 

одному поверсі з класом, що переведений у дистанційний режим виключно 

на цьому поверсі; 

- зменшити обсяг домашніх завдань для учнів, які перебувають на 

дистанційному навчанні; 



- спілкування вчителів між собою, з батьками, наради та інші заходи 

проводити лише в онлайн режимі; 

З паперовими варіантами документації пропонується працювати 

виключно в масках та захисних рукавичках. 

Дозволяється: 

Організація освітнього процесу. 

зелений рівень: навчання за моделлю, визначеною закладом освіти; для 

класів, які не переведені у дистанційний режим;  

+ 

змішане навчання «предмет – дистанційно»: переведення у режим 

дистанційного навчання викладання окремих предметів: трудове навчання, 

технології, образотворче мистецтво, музичне мистецтво, основи здоров'я та 

інше (уроки проводяться дистанційно з груповими очними консультаціями за 

розкладом один раз на місяць) за рішенням педагогічної ради.  

 

Помаранчевий рівень небезпеки 

- класи, в яких виявлено учнів  з підозрою на COVID (підозра 

встановлена лікарем), переводяться на навчання у дистанційному 

режимі до отримання результатів тестів; 

- учні, які були в контакті з хворим на COVID, переводяться на 2 тижні 

(період самоізоляції) на навчання у дистанційному режимі, педагоги – 

на роботу у дистанційному режимі ; 

- класи, в яких виявлено хворого на COVID учня або педагога, 

переводяться на навчання у дистанційному режимі; 

- виконуються інші рекомендації ГУ Держпродспоживслужби в м. 

Запоріжжя. 

 

Забороняється 

Зелений рівень  

+ 

жовтий рівень 

+ 

- проводити масові (культурні, розважальні, спортивні, соціальні та інші 

заходи). 



Дозволяється: 

Зелений рівень  

+ 

жовтий рівень 

+ 

 

- відвідувати заклади освіти здобувачам освіти в звичайному режимі, окрім 

учнів, які переведені у дистанційний режим; 

- перебувати без маски на уроках в ЗО; 

- проводити заняття з окремих предметів на свіжому повітрі з додатковою 

дезінфекцією поверхонь; 

- організовувати роботу шкільних бібліотек, гуртків, секцій безпосередньо в 

кабінетах, у яких навчаються учні з дотриманням протиепідемічних вимог та 

проведенням дезінфекційних заходів. 

 

Харчування 

- організовувати харчування учнів 1-4 класів (сніданки) за єдиним меню в 

їдальні із дотриманням санітарно-гігієнічних заходів; 

- організовувати гаряче харчування (в 5-11 класах- пільгові категорії та за 

кошти батьків, учнів ГПД за кошти батьків) відповідно до рекомендацій ГУ 

Держпродспоживслужби. 

Вимоги 

 

Зелений рівень  

+ 

жовтий рівень 

+ 

- обмежити пересування учасників освітнього процесу, окрім випадків, 

передбачених режимом роботи ЗО; 

- посилити контроль за станом здоров’я учасників освітнього процесу; 



- збільшити кратність прибирання та дезінфекції поверхонь у всіх 

приміщеннях (включаючи кабінети) та на території ЗО; 

- проводити температурний скринінг учнів, які залишаються на ГПД (перед 

початком роботи групи безпосередньо в кабінеті); 

- зменшити обсяг домашніх завдань для всіх учнів. 

 

Організація освітнього процесу 

 

Жовтий рівень 

+ 

змішане навчання «предмет – дистанційно»: результати сертифікатів онлайн 

курсів (предметних) зараховуються як уроки в школі для учнів 10-11 класів 

(оцінювання за результатами контрольного опитування з теми); 

+ 

за бажанням батьків (за заявами та рішенням педагогічної ради) переведення 

на навчання у дистанційному режимі окремих учнів (зменшення учнів в 

класі), у такому випадку - перехід на змішане навчання: моделі 

«перевернутий клас»; «обличчя до обличчя»; «гнучка»; «віртуально 

збагачена»; 

+  

збільшення предметів, які  можуть бути переведені у режим дистанційного 

навчання. 

 

«Червоний» рівень 

 

- всі учні  переводяться у формат дистанційного навчання; працівники 

закладу – на роботу у дистанційному режимі; 

- виконуються інші рекомендації ГУ Держпродспоживслужби в 

м.Запоріжжя. 

 

 

Забороняється: 

відвідувати школу всім учасникам освітнього процесу. 

Дозволяється:  



організувати освітній процес у дистанційному режимі. 

Вимоги: 

- розподіляється робота рівномірно за напрямками між членами 

адміністрації; 

- зменшити тривалість онлайн уроків: у 1-4 класах – 20-25 хв; у 5-8 класах – 

до 25-30 хв; у 9-11 класах – до 30-35 хвилин, інший час: для учнів – на 

виконання завдань, для вчителя – для проведення онлайн консультацій; 

- організовується спілкування з батьками, між працівниками ЗО, між учнями 

та зв'язок адміністрації закладу з усіма учасниками освітнього процесу в 

онлайн режимі;  

- залучаються до роботи вчителі, які не викладають предмети ( заповнення 

електронних журналів тощо); 

- організовується робота  психолога, який створює осередок позитивних 

емоцій; 

- забороняються домашні завдання. 

Організація освітнього процесу. 

Переведення освітнього процесу в дистанційний формат. 

При організації освітнього процесу за технологіями дистанційного навчання 

(у семестрі - більше за 50% від кількості уроків) оцінювання з фізичної 

культури, трудового навчання, технологій, образотворчого мистецтва, 

музичного мистецтва, основ здоров'я та окремих предметів варіативної 

складової здійснювати не за 12-бальної системою, а зараховано/незараховано 

(за погодженням з МОНУ). 

У разі хвороби на COVID технічних, медичних працівників та працівників 

харчоблоку організація освітнього процесу відбувається відповідно до 

висновків ГУ Держпродспоживслужби. 

Модель освітнього процесу в закладі 

(у разі перебування в «червоній» епідеміологічній зоні ) 

Освітній процес організовується за дистанційною формою здобуття освіти  

 

1. Алгоритм (путівник) дій з адресною інформацією педагогічних 

працівників про їхню щоденну роботу з учнями та батьками: 

1.1. Кожного тижня проводяться он-лайн наради адміністрації та вчителів 

при директорові на платформі Google G Suite For Education  або 

ZOOM. 



1.2. Щоп’ятниці вчителі подають звіт про виконану роботу за тиждень на 

електронну адресу заступників директора за встановленою в закладі 

формою або на Google Class Адміністративно-педагогічний супровід . 

1.3. Щопонеділка заступники директора перевіряють надану інформацію 

вчителів про виконану роботу та розміщену інформацію завдань 

дистанційного навчання на платформі Google Class. 

1.4. Щопонеділка узагальнений звіт про роботу вчителів заступники 

директора пересилають директору на електронну адресу. 

2. Модель дистанційної форми здобуття учнями освіти: 

2.1. Адміністрація та вчителі школи створили єдину форму дистанційної 

роботи на платформі  Google G Suite For Education  : кожний вчитель 

створює документи (презентації, тести, тощо…) для класів, посилання 

на який надсилає класному керівникові або учням.  

2.2. На офіційній Фб-сторінці та сайті закладу розміщуються посилання на 

різі форми дистанційного навчання( відео уроки, уроки по 

телебаченню, тощо…) 

2.3. Вчителям надано рекомендації щодо терміну проведення он-лайн 

уроків відповідно віковим категоріям учнів: при використанні 

технічних засобів навчання (далі - ТЗН) під час проведення 

навчального заняття потрібно чергувати види навчальної діяльності. 

Безперервна тривалість навчальної діяльності з ТЗН упродовж 

навчального заняття повинна бути: для учнів 1 класів - не більше 10 

хвилин; для учнів 2-4 класів - не більше 15 хвилин; для учнів 5-7 

класів - не більше 20 хвилин; для учнів 8-9 класів - 20-25 хвилин; для 

учнів 10-11(12) класів на 1-й годині занять до 30 хвилин, на 2-й годині 

занять - 20 хвилин. При здвоєних навчальних заняттях для учнів 10-

11(12) класів - не більше 25-30 хвилин на першому навчальному 

занятті та не більше 15-20 хвилин на другому навчальному занятті; 

2.4. Класні керівники регулярно спілкуються з батьками свого класу через 

Google Class, Viber і координують роботу учнів та передають поради 

вчителів-предметників, проводять батьківські зустрічі он-лайн на платформі 

Google Class або  ZOOM та інші. 

2.5. Класні керівники регулярно надають батькам інформаційні повідомлення 

щодо правил безпеки життєдіяльності їх дітей під час карантину (тематичні 

мультфільми, відео, презентації про захист від коронавірусу, рухливі ігри з 

дітьми вдома, оптимальний розклад навчання дітей відповідних вікових 

категорій та інші). 

2.6. Форми он-лайн спілкувань, що проводяться в школі з дотриманням 

розкладу занять, та зворотного зв’язку вчителі обирають відповідно до своїх 

можливостей та можливостей учнів  (відеоконференції Google Meet, ZOOM, 

Skype і Viber, листування через електронну пошту,  Viber та Telegram 



кожного вчителя, робота на платформі Google Class, « Мій клас», «На урок», 

відео декламування віршів через e-mail школи та інші). Он-лайн уроки є 

обов'язковою формою дистанційного навчання, проводяться відповідно до 

тижневого розкладу очних уроків, кількість он- лайн уроків може бути 

меншою на тиждень, ніж за календарним планом, але не більше як на 30% 

відсотків. Зменшення може відбуватись або у фактичній кількості он-лайн 

уроків на тиждень, або у зменшенні часу самого уроку. 

2.7. Оцінювання учнів здійснюється через електронні журнали та 

повідомляються учням через електронні щоденники, Google Class,  Viber  та 

інші месенджери.  

2.8.Психологами школи розроблені корисні поради щодо психологічного 

розвантаження учнів під час карантину. 

2.9.Створено Ютуб-канал школи, де розміщуються відео уроки та заняття 

гуртків,  розроблені працівниками закладу. 

2.10.Педагогом-організатором та іншими працівниками школи 

розробляються матеріали та створюються відео з позакласної роботи 

відповідно до виховного плану школи . 

2.11. В умовах використання технологій дистанційного навчання асистент 

учителя інклюзивного класу: 

         - організовує спільно з учителями освітній процес з використанням 

технологій  дистанційного навчання; 

     - забезпечує комунікацію закладу освіти та батьків з метою організації 

навчання учнів з особливими освітніми потребами; 

     -  здійснює підготовку матеріалів для дистанційного навчання для  учнів з 

особливими освітніми потребами, у тому числі консультує батьків щодо їх 

використання; 

   - забезпечує підготовку індивідуальних завдань та адаптацію їх до 

використання в умовах дистанційного навчання; 

  - асистує вчителю під час проведення дистанційних занять. 

 

 

 

 

 


