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Від 18 серпня 2020 №127 
 

Режим роботи школи відповідно до  

РАМКОВОЇ ПРОГРАМИ 

ДЛЯ ПОНОВЛЕННЯ РОБОТИ ШКІЛ 

 
 

Зелена зона 
Час роботи 8.00-19.00 

1. 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.  

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). 

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. Проведення провітрювання класів після кожного уроку протягом 10 хвилин. 
5.  Використання антисептиків, які знаходяться в класних кімнатах. 
6. Організація харчування (сніданки) в 1-4 класах: сухі сніданки в герметичних          

закритих пакетах в класних кімнатах. 

http://yandex.ua/clck/jsredir?from=yandex.ua%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1396.odUdGboQy6RX_jglXlVzf6zBlnqNJni1x1GZdmWOzwJEwtBRjK2dGLLHIxK0qoqUYCLxutEMeZ7kBG2Tgh7f1Q.fae87612de28099a3f9c2456ef3d54f9243ba849&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdjWT7Elao4JUWxZ-v0OIKpH8GeBUrDUBceqBwhMxg1u4wgHfGZExH6PhKTJYgB2_QISbyt4V1kRA&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxZ2EtVGd6ZENiaGRPSWNaUE5BUDNHNTFhSHlzeHB6R3hZNGF2dG1vR0xtSnJwcUZpWEJXeDJKT0JqeWhkQWFRTWtNYTQtX1AzZVpLOEtSWEcxU01jTDA&b64e=2&sign=582a40d1090f6b43cb8e3e05da4b3555&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFFpPbec-vZHB38hn-ytPtVYZZW5VQnMlGispCQo2FIYUadP0OwZeLTjAd-an5y-LIK71zADYUvnL7I3MDuCgxm_1ITpqGerF69fuvI_sbRH8zc9e8Iw1DveivyQ0b3eBfL3B4PIet-mbLfksAl7fN66OURzQehh8hqd8wrFeUKqnbnOqGQeRWTlrxfFSKITK9frAYSBLKQe0eWXjgjM5ZtAkbiyy7Y3-0Jar7y_zWV1okZJVklrwUtH9mmCO3vYoQD5TyXX_aPoOZU2f1FqECFgYOcevbmYScIcZDLZMEvNjdpGd8uzfbLEvUya3Z66xXSRb3lTVreciO3T0I68HtQu_ZNgJmqzVTWM-u19RmZFSVG02yl1-hNqycQv1l9rnCyFFhrkSXFyCyFOeEorpuG8&ref=orjY4mGPRjmt1xzYuZsDZc0yXNZrdi6LvL-7TfwDljnpt1nWZoAzmFN7GrWEMOH-QZ6G3jV7Q6YT0x5dyTaOMsojQfrQWyEOYoIN8ql8PLg9zT2qS3Wc_XSN6OSDq7BohjZp41ceuIJIOmhlYmyznm73_e2eyU4nI9Yag2wAOKhtixfyevKa3lJWtbYnXCTPSl7rxmWBzHKhHnZG00isUItHmml8VKwiUwb6t8QNP6Jm-tf4FO_bSQ&l10n=ru&cts=1492619847356&mc=2.3219280948873626


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) 

Жовта зона 
Час роботи 8.00-19.00 

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. Проведення провітрювання класів після кожного уроку протягом 10 хвилин. 
5.  Використання антисептиків, які знаходяться в класних кімнатах. 
6. 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. 
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  

 


