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Від 18 серпня 2020 №127
Режим роботи школи відповідно до
РАМКОВОЇ ПРОГРАМИ
ДЛЯ ПОНОВЛЕННЯ РОБОТИ ШКІЛ
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Зелена зона
Час роботи 8.00-19.00
Початок роботи гімназії .00. 8.00-8.30, допуск педагогів та здобувачів освіти
до гімназії на чотири різні входи – центральний, біля басейну (еваковихід
№2), правий вхід (еваковихід №3), лівий вхід (еваковихід №4). Проведення
термоскринінгу, миття рук, розміщення в закріплених кабінетах.
Проведення уроків згідно розкладу за освітніми програмами згідно
календарно-тематичного планування. Проведення окремих уроків на повітрі
(фізична культура, мистецтво, «Я досліджую світ»). Проведення частково на
повітрі окремих уроків (природознавство, географія, історія, українська
література, іноземні мови, зарубіжна література).
Голосові оповіщення щодо інструкцій та дотримання Тимчасових
рекомендацій щодо організації освітнього процесу в умовах адаптативного
карантину (08:15 – вранішня інструкція, на початку кожної перерви:
дотримання дистанції, миття рук, масковий режим, провітрювання).
Проведення провітрювання класів після кожного уроку протягом 10 хвилин.
Використання антисептиків, які знаходяться в класних кімнатах.
Організація харчування (сніданки) в 1-4 класах: сухі сніданки в герметичних
закритих пакетах в класних кімнатах.

7. Організація обідів в приміщенні їдальні для здобувачів освіти згідно
затвердженого графіку з дотриманням дистанції між столами 1,5 м..
8. Проведення вологого прибирання на великих перервах після другого та
четвертого уроків силами техперсоналу та учнів 8-11 класів.
9. Зміна масок педагогів та здобувачів освіти об 11:00, 14:00,17:00 годині.
10.Рух учнів та педагогів по правій стороні коридорів, використовуючи
розмітку «ВХІД-ВИХІД»
11.Після закінчення останнього уроку здобувачі освіти відправляються додому.
12.Утилізація одноразових масок в окремі спеціальні контейнери, які
знаходяться на коридорах, медпункті.
13.Групи ГПД 1-4 класів працюють з 13.00 до 16.00, чергові з 16.00 до 19.00.
Групи ГПД 5-6 класів працюють з 15.00-19.00.
14.Гуртки працюють з 13.00 до 19.00.
15.Проведення генерального прибирання класів, дезінфекції приміщень,
дверних ручок перил в початковій школі з 15:00, середня та старша школа з
15:30 (при потребі - кварцування)
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Жовта зона
Час роботи 8.00-19.00
Початок роботи гімназії 8.00. 8.00-8.30,
допуск педагогів та здобувачів
освіти до гімназії на чотири різні входи – центральний, біля басейну
(еваковихід №2), правий вхід (еваковихід №3), лівий вхід (еваковихід №4).
Проведення скринінгу, миття рук, розміщення в закріплених кабінетах.
Проведення уроків згідно розкладу за освітніми програмами згідно
календарно-тематичного планування. Проведення окремих уроків на повітрі
(фізична культура, мистецтво, «Я досліджую світ»). Проведення частково на
повітрі окремих уроків (природознавство, географія, історія, українська
література, іноземні мови, зарубіжна література). Ущільнення навчального
матеріалу, проведення вивчення теоретичного матеріалу, вивчення матеріалу
на випередження.
Голосові оповіщення щодо інструкцій та дотримання Тимчасових
рекомендацій щодо організації освітнього процесу в умовах адаптативного
карантину (08:15 – вранішня інструкція, на початку кожної перерви:
дотримання дистанції, миття рук, масковий режим, провітрювання).
Проведення провітрювання класів після кожного уроку протягом 10 хвилин.
Використання антисептиків, які знаходяться в класних кімнатах.
Організація харчування (сніданки) в 1-4 класах: сухі сніданки в герметичних
закритих пакетах в класних кімнатах.
Організація обідів в приміщенні їдальні для здобувачів освіти згідно
затвердженого графіку, з дотриманням дистанції між столами 1.5 м.

8. Проведення вологого прибирання на великих перервах після другого та
четвертого уроків силами техперсоналу та учнів 8-11 класів.
9. Зміна масок педагогів та здобувачів освіти об 11:00, 14:00,17:00 годині.
10.Рух учнів та педагогів по правій стороні коридорів.
11.Після закінчення останнього уроку здобувачі освіти відправляються додому.
12.Утилізація одноразових масок в окремі спеціальні контейнери, які
знаходяться на коридорах.
13.Групи ГПД 1-4 класів працюють з 13.00 до 16.00, чергові з 16.00 до 19.00.
Групи ГПД 5-6 класів працюють з 15.00-19.00.
14.Гуртки працюють з 13.00 до 19.00.
15.Проведення генерального прибирання класних приміщень, дезінфекції
приміщень, дверних ручок перил в початковій школі з 15.00, середня та
старша
Помаранчева зона
Час роботи 8.00-16.00
1. Початок роботи гімназії 8.00. 8.00-8.30, допуск педагогів та здобувачів освіти до
гімназії на чотири різні входи – центральний, біля басейну (еваковихід №2), правий
вхід (еваковихід №3), лівий вхід (еваковихід №4). Проведення скринінгу, миття
рук, розміщення в закріплених кабінетах.
2. Проведення уроків згідно розкладу за освітніми програмами згідно
календарно-тематичного планування. Проведення окремих уроків на повітрі
(фізична культура, мистецтво, «Я досліджую світ»). Проведення частково на
повітрі окремих уроків (природознавство, географія, історія, українська література,
іноземні мови, зарубіжна література). Ущільнення навчального матеріалу,
проведення вивчення теоретичного матеріалу, вивчення матеріалу на
випередження.

3. Голосові оповіщення щодо інструкцій та дотримання Тимчасових
рекомендацій щодо організації освітнього процесу в умовах адаптативного
карантину (08:15 – вранішня інструкція, на початку кожної перерви:
дотримання дистанції, миття рук, масковий режим, провітрювання).
4. Введення в дію розкладу, де окремі уроки (технології, мистецтво, фізична
культура, літератури) перевести на самостійне опрацювання.
5. Проведення провітрювання класів після кожного уроку протягом 10 хвилин.
6. Використання антисептиків, які знаходяться в класних кімнатах.
7. Організація харчування (сніданки) в 1-4 класах: сухі сніданки в герметичних
закритих пакетах в класних кімнатах.
8. Організація обідів в приміщенні їдальні для здобувачів освіти згідно затвердженого
графіку.

9. Проведення вологого прибирання на великих перервах після другого та четвертого
уроків силами техперсоналу та учнів 8-11 класів.
10. Зміна масок педагогів та здобувачів освіти об 11:00, 14:00 годині.
11. Рух учнів та педагогів по правій стороні коридорів.
12. Після закінчення останнього уроку здобувачі освіти відправляються додому.
13. Утилізація одноразових масок в окремі спеціальні контейнери, які знаходяться на
коридорах.
14. Групи ГПД 1-4 класів працюють з 13.00 до 16.00, чергові групи не працюють.
Групи ГПД 5-6 класів працюють з 15.00-16.00.
15. Гуртки працюють з 13.00 до 16.00.
16. Проведення генерального прибирання, дезінфекції приміщень, дверних ручок
перил в початковій школі з 15.00, середня та старша школа з 15.30.

Червона зона
1. Гімназія закрита на карантин.
2. Навчання відбувається з використанням технологій дистанційного
технологій, можливостей Інтернет, на різник платформах.
3. Навчання здобувачів освіти відбувається за новим розкладом зі зменшеною
кількістю уроків, виділення навчального матеріалу для самостійного
опрацювання, але обов’язковою перевіркою.

Директор гімназії

Алевтина БАГІНСЬКА

