
СХВАЛЕНО 

засіданням педагогічної ради 

протокол №2 від 14.09.2021 року 

 

Модель організації освітнього процесу  

у початковій школі №332 Дарницького району міста Києва 

у 2021-2022 навчальному році  

в умовах адаптивного карантину у зв’язку  

з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)  

 

Пріоритетом в організації освітнього процесу ПШ №332 у 2021-2022 

навчальному році є: 

 безпека усіх учасників освітнього процесу; 

 забезпечення необхідних умов для формування у здобувачів освіти 

необхідних компетенцій; 

 уникнення масових скупчень учасників освітнього процесу; 

 дотримання принципів соціального дистанціювання; 

 дотримання правил гігієни; 

 використання засобів індивідуального захисту; 

 уникнення перевантаження дітей для збереження їх імунної системи; 

 забезпечення соціалізації здобувачів освіти. 

 

Правова база: 

1. Стаття 29 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб»; 

2. Стаття 40 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення»; 

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 року №1236 

«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»; 

4. Постанова Головного державного санітарного лікаря України від 

06.09.2021 року №10 «Про затвердження протиепідемічних заходів у 

закладах освіти на період карантину у зв’язку з поширенням 

коронавірусної хвороби (COVID -19)»; 

 

Організація освітнього процесу 

У ПШ №332 навчається 1018 учнів, 30 класів. 

 

Зелений рівень: 

 навчання повними класами; 

 з усіма працівниками ПШ №332 проведено інструктаж-інформування з 



питань вакцинації, профілактики інфекційних та неінфекційних 

захворювань та протидії поширенню короновірусної хвороби COVID-19; 

 допуск до роботи працівників ПШ №332 здійснюється через центральний 

вхід за умови використання засобів індивідуального захисту (респіратора, 

захисного щитка або маски, в тому числі виготовленої самостійно) після 

проведення медичною сестрою температурного скринінгу; 

 працівники ПШ №332 проінструктовані щодо алгоритму дій на випадок 

надзвичайної ситуації, пов’язаної з реєстрацією випадків захворювання на 

коронавірусну хворобу (COVID-19) серед учасників освітнього процесу; 

 розроблено кольорові маршрути руху здобувачів освіти через 3 входи; 

 зустріч здобувачів освіти з класними керівниками відбувається на 

шкільному подвір’ї згідно кольорової розмітки; 

 складено графік допуску здобувачів освіти до закладу; 

 здобувачі освіти при вході до закладу проходять температурний скринінг 

(або у класі); 

 педагогічні працівники перед початком занять проводять опитування 

здобувачів освіти щодо їх самопочуття та наявності симптомів 

респіраторної хвороби; 

 для здобувачів освіти 1-4 класів вхід та пересування приміщеннями до 

закладу освіти дозволяється без використання захисної маски чи 

респіратора; 

 у закладі організовано місця для обробки рук антисептичними засобами; 

 розклад занять створено таким чином, щоб 1-2 та 3-4 класи мали різний 

початок та закінчення уроків та перерв: 

початок занять для учнів 1-2 класів о 08.30, 

                        3-4 класів о 09.10; 

 кабінети англійської мови розташовані у відповідних кольорових 

секторах; 

 мінімізовано кількість педагогів, які викладають в одному класі (по 

можливості); 

 уроки фізичної культури, хореографії та інші за сприятливих погодних 

умов проводяться на свіжому повітрі; 

 гурткова робота проводиться за умови наповнення груп не більше 20 осіб; 

 педагогам дозволяється перебувати без маски під час занять (на 

уроках/гуртках/секціях); в процесі взаємоспілкування поміж собою 

використовувати засоби індивідуального захисту; 

 проводити культурні, спортивні, розважальні заходи на свіжому повітрі 

відповідно до протиепідемічних вимог; 

 гурток з шахів проводиться онлайн. 

 



Харчування: 

 1-4 класи харчуються за графіком у їдальні дотримуючись санітарно-

гігієнічних вимог на 6 перервах. Відстань між столами не менше 1,5 метри, 

розміщення за столом по 4 особи. 

 

Примітка: їдальня за потужністю згідно санітарних норм може вміщувати 190 

учнів. 

 

Жовтий рівень: 

Зелений рівень + 

 Заборонено відвідувати заклад особам, які не є учасниками освітнього 

процесу; 

 Батьки здобувачів освіти можуть індивідуально, попередньо узгодивши з 

адміністрацією школи час, відвідувати заклад тільки при наявності 

документа, що посвідчує отримання повного курсу вакцинації або 

негативного результату тестування на COVID-19, що проведене не більше 

як за 72 години до відвідування закладу; 

 заклад працює у випадку 80% і більше вакцинованих працівників; 

 класи, в яких виявлено осіб з підозрою на COVID-19 (підозра встановлена 

лікарем!!!), переводяться на навчання у дистанційному форматі до 

отримання результатів тестів; 

 учні, які були в контакті з хворим на COVID-19, переводяться на 2 тижні 

на навчання у дистанційному форматі (на самоізоляцію), педагоги – на 

роботу в дистанційному форматі; 

 класи, в яких виявлено хворого на COVID-19 учня або педагога, 

переводяться на навчання у дистанційному форматі; 

 масові освітні заходи проводяться тільки в засобах індивідуального 

захисту. 

 

Помаранчевий рівень: 

Зелений рівень +  

жовтий рівень + 

 заборонено проводити масові заходи за участю здобувачів освіти з більше, 

ніж одного класу та за присутності глядачів; 

 проводити температурний скринінг учнів, які залишаються на ГПД (перед 

початком роботи групи безпосередньо в кабінеті); 

 зменшити обсяг домашніх завдань; 

 клас, який перебуває на дистанційному навчанні, отримує консультації 

педагогів згідно графіка; 

 режим роботи ПШ №332 залишається незмінним. 



Червоний рівень 

Зелений рівень +  

жовтий рівень + 

помаранчевий  + 

 батьківські консультації/конференції проводяться в онлайн режимі; 

 проведення нарад, засідань педагогічних рад в онлайн режимі; 

 заходи за участі здобувачів освіти в онлайн режимі; 

 тривалість онлайн уроків у синхронному режимі для 1-4 класів 20-25 

хвилин (для класів, які знаходяться на самоізоляції), інший час для учнів 

використовується для виконання завдань, для вчителя – для проведення 

онлайн консультацій (групових та індивідуальних). 

  

 


