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НАКАЗ
№

25.08.2020
смт Івано – Франкове
Про організований початок
2020-2021 навчального року

Відповідно до Листа МОН від 11.08.2020 № 1/9-430 "Щодо методичних рекомендацій про
викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2020/2021
навчальному році", Постанови Головного санітарного лікаря України від 22.08.2020 №50
"Про затвердження протиепідемічник заходів у закладах освіти на період карантину у зв'язку
поширенням коронавірусної хвороби(COVID-19)", Листа МОН від 05.08.2020 № 1/9-420
"Щодо організації роботи закладів загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році",
Листа МОН від 29.07.2020 № 1/9-406 "Про підготовку закладів освіти до нового навчального
року та опалювального сезону в умовах адаптивного карантину" (додаток до листа), Листа
МОН від 22.07.2020 № 1/9-394 “Про переліки навчальної літератури, рекомендованої
Міністерством освіти і науки України для використання у закладах освіти у 2020/2021
навчальному році”, Листа МОН від 20.07.2020 № 1/9-385 “Деякі питання організації
виховного процесу у 2020/2021 н.р. щодо формування в дітей та учнівської молоді ціннісних
життєвих навичок", Листа МОН № 1/9-205 від 10.40.2020 "Щодо зміни назви навчального
предмета Захист Вітчизни", Наказу МОН № 464 від 31.03.20 Про внесення змін до типової
освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня"
НАКАЗУЮ:
1.Відповідно до рекомендацій МОЗ, ВООЗ, медичних організацій інших країн пріоритетом
організації освітнього процесу в закладі освіти вважати дотримання принципів соціального
дистанціювання, правил гігієни, використання засобів індивідуального захисту та уникнення
масових скупчень осіб.
2. Організацію освітнього процесу в закладі освіти забезпечувати з урахуванням:
- вимог соціального дистанціювання;
- регулярного моніторингу та аналізу відвідування занять учнями з метою раннього
виявлення збільшення захворюваності та інформування служби громадського здоров'я у
випадку різкого збільшення;
- дотримання нормативів наповнюваності класів та інших вимог законодавства про освіту.
3.Заступнику директора з господарської роботи Цушко Г.І.:
3.1. До 30.08.20120 р. здійснити комплексні роботи з підготовки приміщень і
будівельзакладу (енергетичного обладнання, зовнішніх і внутрішніх інженерних мереж,
системпротипожежного захисту, котельного господарства) до початку 2020/2021
навчальногороку та оформити відповідні акти;

3.2.Привести у відповідність до стандартів елементи архітектурної доступностіприміщень
закладу для дітей з особливими потребами;
3.3. До 31.08.2020 р. оформити акт готовності закладу до початку навчального року;
3.4. Провести технічне обстеження фізкультурно-оздоровчих і спортивних споруд
таінвентарю спортивного залу і майданчиків закладу освіти з метою створення
безпечнихумов для заняття фізичною культурою і спортом;
3.5. Ужити заходів щодо створення для учасників освітнього процесу безпечних умовпраці
та навчання, забезпечити контроль за виконанням вимог пожежної безпеки взакладі та
протипожежних заходів, викладених у приписах органів державного наглядута контролю у
сфері пожежної та техногенної безпеки;
3.6. Провести комплекс заходів з підготовки закладу освіти до стабільної роботи восінньозимовий період 2020-2021 років та початку опалювального сезону;
3.7.Здійснити протиепідемічні та профілактичні заходи, у тому числі:
- завершити ремонтні та профілактичні роботи, здійснити прибирання усіх навчальних
приміщень та прилеглої території закладу освіти (дезінфекція поверхонь, перевірка вікон
щодо
забезпечення
наскрізного
та
кутового
провітрювання;
відкриття
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дезінфікування жалюзійних решіток на отворах вентиляційної системитощо) (неприпустимо
залучати здобувачів освіти до проведення вищезазначених заходів);
- передбачити місця для дезінфекції рук, забезпечити наявність засобів дезінфекції та
розміщення контейнерів з для використаних засобів індивідуального захисту; впровадити
заходи щодо застосовування практики соціального дистанціювання та уникнення скупчення,
спрямованих на мінімізацію контактування з іншими особами (відкриття декількох входів до
приміщення, використання розмітки на підлозі, що полегшує організацію двостороннього
руху коридорами, виокремлення зон переміщення для різних вікових категорій учнів);
- закріпити за класами певні навчальні кабінети для мінімізації пересування учнів у
приміщеннях закладу освіти;
- організувати питний режим учасників освітнього процесу, зокрема із використанням
індивідуального або одноразового посуду;
4.Сташко В.В., заступнику директора з навчально – виховної роботи:
4.1.До 31.08.2020 року провести добір учнів до 1-х та добір на вільні місця учнів 2-4-хкласів,
забезпечити ефективне комплектування 1- 4-х класів у закладі освіти;
4.2.Забезпечити
проходження
медичного
огляду
педагогічними
працівниками,
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4.3.На виконання ст. 21 Закону України «Про загальну середню освіту»
забезпечитиорганізацію
гарячого
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першочерговеохоплення безкоштовним харчуванням дітей-сиріт, дітей-інвалідів, дітей,
позбавленихбатьківського піклування, дітей з особливими освітніми потребами, які
навчаються вспеціальних та інклюзивних класах, а також учнів із сімей, які отримують
допомогувідповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу
малозабезпеченимсім’ям», дітей, батьки яких є учасниками антитерористичної операції
(ООС) на сходіУкраїни, учасниками бойових дій антитерористичної операції на сході
України (ООС)»;
4.4.Організувати харчування здобувачів загальної середньої освіти відповідно до Тимчасових
рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у закладах освіти в період
карантину в зв'язку з поширенням короновірусної хвороби (СОVID-19), затверджених
постановою Головного державного санітарного лікаря України.
4.5.Забезпечити підвищення кваліфікаціїта підготовкувчителів початкових класів та
англійської мови до реалізації Концепції «Новаукраїнська школа»;
4.6.До 15.09.2020 року організувати виявлення рівня опанування учнями 1-4-х класів
навчального матеріалу, яким учні 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 тощо;
4.7. Рекомендувати учителям уникати організації видів діяльності, які вимагають
безпосереднього фізичного контакту між учнями, зменшення кількість комунікаційних
вправ, уникнення групових ігор, що передбачають тактильний контакт, проведення ранкових
зустрічей із дотриманням соціальної дистанції, за можливості, на свіжому повітрі тощо.
5.Шаблінському І.М., заступнику директора з навчально – виховної роботи:
5.1.Модернізувати мережу гуртків в закладі освіти відповідно досучасних вимог та
тенденцій, врахувавши інтереси та запити дітей та їхніх батьків.
5.2.Проінформувати працівників закладу та здобувачів освіти, їхніх батьків або інших
законних представників (далі - батьки) про правила організації освітнього процесу,
відвідування закладу освіти та перебування в ньому в умовах профілактики розповсюдження
коронавірусної хвороби (СОVID-19).
5.3.Систематично надавати роз'яснення батькам здобувачів освіти щодо необхідності
впровадження в закладі освіти обмежувальних заходів стосовно відвідування закладу освіти
сторонніми особами. Спілкування педагогічних працівників із батьками радити здійснювати
переважно дистанційно за допомогою будь-яких засобів зв'язку.
5.4.Контролювати проведення моніторингу стану здоров'я учнів і працівників закладу освіти,
який здійснюється шляхом проведення медичним працівником закладу освіти термометрії
та опитування щодо самопочуття, а також організації регулярної комунікації з батьками
учнів для з’ясування стану здоров'я учнів.
6.Михайлишин О.З., заступнику директора з навчально – виховної роботи:
6.1.Забезпечити підвищення кваліфікації педагогічних працівників у 2020 - 2021
навчальному році;
6.2.Сприяти створенню в закладі освіти інформаційного центру, медіатеки;
6.3.Ужити заходів для повного забезпечення учнів закладу освіти підручниками;
6.4.Провести серпневі зустрічі педагогічних працівників, під час яких обговоритиактуальні
проблеми діяльності закладу освіти в новому навчальному році. Залучитидо участі
керівників органів місцевого самоврядування, наукових установ,підприємств й організацій.
6.5.До 15.09.2020 року організувати виявлення рівня опанування учнями 5-11-х класів
навчального матеріалу, яким учні оволодівали під час карантинних обмежень самостійно або
із використанням технологій дистанційного навчання, визначити необхідність організації
повторення цього матеріалу, спланувати та організувати систематизацію та узагальнення
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диференційованих навчальних завдань з урахуванням рівня засвоєння попереднього
матеріалу учнями тощо;
6.6.Рекомендувати учителям уникати організації видів діяльності, які вимагають
безпосереднього фізичного контакту між учнями, зменшення кількість комунікаційних
вправ, уникнення групових ігор, що передбачають тактильний контакт, проведення уроків із
дотриманням соціальної дистанції, за можливості, на свіжому повітрі тощо.
7.Перебування учнів і педагогічних працівників в ГПД та позашкіллі (організації роботи
гуртків, секцій, клубів, культурно-освітніх, спортивно-оздоровчих, науково-пошукових
об'єднаньна базі закладу освіти) можливе лише за умови суворого дотриманням правил
згідно з Тимчасовими рекомендаціями щодо організації протиепідемічних заходів у закладах
освіти в період карантину в зв'язку з поширенням короновірусної хвороби (СОVID-19),
затвердженими постановою Головного державного санітарного лікаря Українивід 22.08.2020
№50, та іншими нормативними документами.

8.Призначити Шаблінського І.М. та Дацко – Онищак О.С. (робота з філіями)
відповідальнимиза координацію проведення інформаційних заходів з профілактики
розповсюдження коронавірусної хвороби (СОVID-19), інших респіраторних захворювань.
9.Даний наказ довести до відома учасників освітнього процесу через офіційний шкільний веб
– сайт.
До 27.08.2020
Шаблінський І.М., заступник директора з навчально – виховної роботи
10. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Директор опорного закладу
З наказом ознайомлено:
Г.Цушко
І.Шаблінський
В.Сташко
О.Михайлишин
О.Дацко - Онищак

М.Ліскевич – Карпа

