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Н   А   К   А   З   

  

17 серпня 2021 року                   м. Кременець                                         № 59-од 
 

Про підготовку до нового навчального року та 

форми організації освітнього процесу в закладі  

освіти в 2021/2022 навчальному році 

  

       Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 року 

№ 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), рекомендацій МОН, викладених у листі від 23.07.2021 №1/10-3101 

«Щодо особливостей організації навчання» 

НАКАЗУЮ: 

1. Освітній процес у Кременецькому академічному ліцеї імені У.Самчука 

розпочати 01 вересня 2021 року проведенням урочистих заходів на відкритому 

повітрі з дотриманням вимог соціального дистанціювання, правил гігієни, 

використанням засобів індивідуального захисту.  

2. З метою реалізації права учнів на освіту, охоплення навчанням усіх здобувачів 

освіти, створити умови для організації здобуття загальної середньої освіти за 

інституційною (очна, дистанційна), індивідуальною (екстернат, сімейна 

(домашня)) формами навчання.   

3. Провадження освітнього процесу в 2021/2022 навчальному році здійснювати 

за різними варіантами, що визначатимуться регіональними комісіями з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, у залежності від 

особливостей епідеміологічної ситуації в регіоні, рівня відсоткового 

вакцинування педагогічних працівників а саме: 

https://znayshov.com/FR/8929/list_3101.pdf
https://znayshov.com/FR/8929/list_3101.pdf


3.1. Варіант 1 – низький рівень захворюваності, «зелений» рівень епідемічної 

небезпеки (відповідно до класифікації, визначеної постановою Кабінету Міністрів 

України від 9 грудня 2020 року № 1236). Відвідування закладів освіти 

здобувачами освіти дозволено в звичайному (очному) режимі (базова та 

профільна середня освіта). Може організовуватися «змішане» навчання (за 

рішенням педради). При цьому учасниками освітнього процесу мають бути 

дотримані такі вимоги: 

- при вході до приміщень перед початком робочого дня працівники та здобувачі 

освіти проходять термометрію, а також обробляють руки антисептичними 

засобами, встановленими на спеціально обладнаних місцях і позначеними 

спеціальним написом. Допуск до приміщень закладу освіти розпочинається о 7.45 

годині. 

- допуск до приміщень закладу освіти для усіх працівників та здобувачів освіти 

дозволяється лише при наявності респіратора, захисної маски або щитка, в 

тому числі виготовленої самостійно. Захисні маски можуть не 

використовуватися під час проведення занять у класних кімнатах, але є 

обов’язковими під час пересування приміщеннями закладу освіти загального 

користування. У разі виявлення особи з підвищеною температурою тіла понад 

37.2
0
С або ознаками гострого респіраторного захворювання, вона не допускається 

до приміщення закладу освіти з рекомендаціями звернутись за медичною 

допомогою до сімейного лікаря. При появі підвищеної температури тіла понад 

37.2
0
С або ознак гострого респіраторного захворювання вдома, працівник 

повідомляє директора, а учень – класного керівника і звертається за 

консультацією до лікаря. 

- перед початком кожного заняття вчителі проводять опитування учнів щодо 

їхнього самопочуття. У разі виявлення в них ознак гострої респіраторної хвороби, 

медсестра тимчасово ізолює їх у приміщенні медпункту, інформує про це батьків 

та приймається узгоджене рішення щодо направлення до закладу охорони 

здоров’я. У разі підтвердження випадку коронавірусної хвороби COVID-19 в 

одного з учнів, усі інші учні даного класу визнаються такими, що потребують 



самоізоляції та повинні вжити відповідних заходів, рекомендованих лікарем; 

-  проведення занять упродовж дня для одного і того ж класу здійснюється в 

одному і тому самому кабінеті без пересування учнів між навчальними 

приміщеннями. Переведення учнів в інший кабінет дозволяється лише у 

виняткових випадках для проведення практичних чи лабораторних робіт із 

інформатики, фізики, хімії та біології за погодженням із дирекцією ліцею. Такий 

перехід здійснюється винятково лише після дзвінка на урок, коли інші учні 

перебувають у класах.  

3.2. Варіант 2 – високий рівень захворюваності, «червоний» рівень епідемічної 

небезпеки – відвідування закладу освіти здобувачами зупиняється, і освітній 

процес забезпечується педагогічним працівниками з використанням технологій 

дистанційного навчання.  

3.3. Варіант 3 – середній рівень захворюваності – «жовтий» і «помаранчевий» 

рівні епідемічної небезпеки. Відвідування закладів освіти дозволено у звичайному 

режимі (базова та профільна середня освіта). Може організовуватися «змішане» 

навчання (за рішенням педради). Відвідування закладів освіти може бути 

заборонено у разі, коли на самоізоляції через контакт з пацієнтом з 

підтвердженим випадком COVID-19 перебуває більше, як 50 % здобувачів освіти 

та персоналу закладу освіти. У такому випадку освітній процес у загальній 

середній та спеціальній освіті забезпечується дистанційно з дотримання вимого, 

передбачених п. 3.1 цього наказу. 

4. Педагогічним працівникам закладу освіти: 

4.1. Забезпечувати щоденне проведення роз’яснювальної роботи із учнями 

ліцею щодо індивідуальних заходів профілактики та реагування на виявлення 

симптомів коронавірусної хвороби. 

4.2. З метою забезпечення соціальної дистанції під час навчання 

використовувати актовий зал, а також за сприятливих погодних умов проведення 

занять із окремих предметів здійснювати на відкритому повітрі. 

4.3. Проводити навчальні заняття з окремих предметів або в окремі навчальні 

дні у підгрупах (почергово), використовуючи технології змішаного навчання. 



4.4. На початку навчального року виявити рівень опанування учнями 

навчального матеріалу, яким вони оволодівали під час карантинних обмежень 

самостійно або із використанням технологій дистанційного навчання, визначити 

необхідність організації повторення цього матеріалу, спланувати та організувати 

систематизацію та узагальнення навчального матеріалу, актуалізацію окремих 

тем, передбачити визначення диференційованих навчальних завдань з 

урахуванням рівня засвоєння попереднього матеріалу учнями.  

4.5. Уникати організації видів діяльності, які вимагають безпосереднього 

фізичного контакту між учнями, не планувати виконання комунікативних вправ, 

проведення групових ігор. Проводити позакласні та колективні заходи, роботу 

клубів та гуртків, культурно-освітніх, спортивно-оздоровчих, науково-пошукових 

об’єднань із дотриманням соціальної дистанції, за можливості, на свіжому повітрі. 

4.6. З метою уникнення скупчення учнів на перервах, пропонувати і дозволяти 

учням відвідування санітарних кімнат під час навчальних занять.  

5. Заборонити допуск до закладу освіти батьків та інших осіб (крім тих, що 

супроводжують осіб із інвалідністю). 

6. Призначити відповідальними за дотриманням учасниками освітнього процесу 

протиепідемічних вимог Л.М.Власюк, фахівця з охорони праці, та Н.І.Гарматій, 

медсестру. 

7. Призначити відповідальними за проведення термометрії за графіком 

чергування із 7.45 год. до 9.00 год.: І корпус – Гарматій Н.І., Стефанова Н.Г., 

Польова О.Ю.; ІІ корпус – Власюк Л.М., Осмола Л.Є., Софіянчук З.М. 

8. Медсестрі ліцею (Гарматій Н.І.) забезпечує: 

8.1.  Щоденний контроль за організацію та виконанням протиепідемічних 

заходів; 

8.2.  Проведення роз’яснювальної роботи з працівниками та здобувачами 

освіти щодо індивідуальних заходів профілактики та реагування на виявлення 

симптомів коронавірусної хвороби; 

8.3.  Розробку плану дій на випадок надзвичайної ситуації, пов’язаної із 

виникненням випадків захворювання на корона вірусну хворобу серед 



працівників та здобувачів освіти; 

8.4.  Недопущення до роботи персоналу, визначеного таким, який потребує 

самоізоляції відповідно до стандартів у сфері охорони здоров’я; 

8.5.  Проведення інструктажу для працівників щодо запобігання поширенню 

коронавірусної інфекції, дотримання правил респіраторної гігієни та 

протиепідемічних заходів; 

8.6.  Проведення навчання працівників та учнів щодо одягання, використання, 

зняття засобів індивідуального захисту, їх утилізації; 

8.7.  Щоденний контроль за забезпеченням миючих засобів у санітарних 

кімнатах, антисептичних засобів при входах до навчальних корпусів, вологим 

прибиранням приміщень загального користування, дверних ручок та сходових 

перил після кожної перерви з використанням дезінфікуючих засобів, вологим 

прибирання навчальних кімнат в кінці робочого дня із використанням 

дезінфікуючих засобів; 

8.8.  Розміщення при входах до навчальних корпусів інформації (плакатів, 

банерів) про правила дотримання протиепідемічних заходів задля запобігання 

захворювання на коронавірусну хворобу       

9. Класним керівникам: 

9.1. Здійснювати постійний контроль за дотриманням учнями закріпленого 

класу протиепідемічних заходів та станом їхнього здоров’я впродовж робочого 

дня; 

9.2. Проводити роз’яснювальну роботу серед батьків щодо координації дій по 

попередженню захворювання на коронавірусну хворобу учнів та спільних дій у 

випадку виявлення випадку захворювання дитини; 

9.3. Провести інструктаж серед учнів щодо дотримання правил та вимог задля 

запобігання поширенню коронавірусної інфекції, дотримання правил особистої 

гігієни під час освітнього процесу і в побуті; 

9.4. Забезпечувати належний санітарний стан у закріплених класних кімнатах, 

їх провітрюванням на кожній перерві (шляхом доручення черговому учневі), 

контроль за вологим прибиранням у кінці робочого дня технічними працівниками, 



дотримання учнями маскового режиму, соціальної дистанції при пересуванні 

місцями загального користування.      

10. Встановити на період карантинних обмежень такий режим освітнього 

процесу: 

- 1 урок: 8.30 – 9.15 

- 2 урок: 9.25 – 10.10 

- 3 урок: 10.20 – 11.05 

Перерва для гарячого харчування та відпочинку на свіжому повітрі. 

- 4 урок: 11.25 – 12.10 

Перерва для гарячого харчування та відпочинку на свіжому повітрі. 

- 5 урок: 12.30 – 13.15 

- 6 урок: 13.25 – 14.10 

- 7 урок: 14.20 – 15.05 

- 8 урок: 15.15 – 16.00 

11. Режим організації гарячого харчування та роботи шкільного буфету 

затвердити окремим наказом. 

12. Питний режим учасників освітнього процесу забезпечити шляхом придбання 

кожним учасником освітнього процесу особисто бутильованої питної води в 

шкільному буфеті або у торгівельній мережі перед початком робочого дня. 

13. Заступнику директора з виховної роботи Шереметі В.В.:  

13.1. Розробити графік чергування педагогічних працівників та адміністрації 

закладу освіти в приміщеннях ліцею. 

13.2. Врегулювати проведення в закладі освіти масових заходів (вистав, свят, 

концертів) за участю здобувачів освіти в залежності від рівня епідемічної 

небезпеки, враховуючи рекомендації щодо дотриманням обмежень і заборон, 

передбачених Постановою Кабінету Міністрів України «Про встановлення 

карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою 

запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», від 9 грудня 2020 року № 

1236. 



14. Запропонувати батькам, дітям яких не рекомендовано перебування в закладах 

освіти (особам із хронічними легеневими хворобами, з розладами імунної 

системи, із захворюванням на цукровий діабет тощо) продовжити навчання за 

формами здобуття освіти (екстернатне, дистанційне або сімейне навчання).  

15. При організації освітнього процесу всім учасникам дотримуватися вимог, 

установлених Постановою Головного державного санітарного лікаря України від 

23.04.2021 № 4 «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на 

період карантину у зв'язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» та 

Санітарним регламентом для закладів загальної середньої освіти, затвердженим 

наказом Міністерства охорони здоров’я України 25.09.2020 № 2205, 

зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10.11.2020 за № 1111/35394. 

16. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.  

  

 

 

Директор ліцею:                                         Анатолій АВРАМИШИН 

 

  


