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НАКАЗ 

22.01.2021  №   

смт Івано – Франкове 

 

   Про відновлення освітнього процесу 

з 25.01.2021 року та режим роботи освітнього закладу 

після завершення локдауну, запровадженого 

на період 8-24 січня 2021 року 

 

Відповідно до статті 30 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4004-12#Text), статті 29 Закону 

України «Про захист населення від інфекційних хвороб» 

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1645-14#Text), листа начальника відділу освіти, культури, 

молоді та спорту Івано – Франківської селищної ради №37 від 22.02.2021 року «Щодо роботи 

закладів освіти», постанови Кабінету Міністрів від 9 грудня 2020 року №1236  

(https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vstanovlennya-karantinu-ta-zaprovadzhennya-obmezhuvalnih-

protiepidemichnih-zahodiv-1236-091220), роз’яснень МОН України щодо організації 

освітнього процесу з 25 січня 2021 року, листа Департаменту освіти і науки ЛОДА від 

21.01.2021 року №21-48/0/21, на підставі рішення батьківських зборів 1-11-х класів опорного 

закладу (копії протоколів засідання батьківських зборів 1-11-х класів додаються, Дод.№1), з 

метою впорядкованого відновлення освітнього процесу в закладі освіти, підтримання 

належного санітарного стану навчальних приміщень та забезпечення здоров’я і безпеки 

учасників освітнього процесу 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1.Відновити з 25.01.2021 року освітній процес у закладі освіти. 

 

2.Дотримуватись внутрішкільного режиму роботи освітнього закладу на 2020 – 2021 

навчальний рік, затвердженого керівником Яворівської Держпродспоживслужби у 

Львівській області: 

 
1.Навчання проводиться за 5-ти денним робочим тижнем для учнів 1-11-х класів. 

2.Навчання проводиться в одну зміну. 

3.Початок занять - 8.30. Розклад дзвінків наступний: 

Корпус №1                                          Корпус №2 

1 урок – 8.30-9.15;                           1 урок – 8.30-9.15; 

2 урок – 9.25 – 10.10;                         2 урок – 9.25 – 10.05; 

3 урок – 10.25 – 11.10;                       3 урок – 10.30 – 11.10; 

4 урок – 11.30 – 12.15;                       4 урок – 11.25 – 12.05; 

5 урок – 12.25 – 13.10;                       5 урок – 12.20 – 13.00; 

6 урок – 13.20 – 14.05;                       6 урок – 13.15 – 13.55. 

7 урок – 14.15 – 15.00. 
4.Для учнів початкової школи перерви становлять: 
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 після першого уроку – 10 хв.; 

 після другого уроку -  25 хв.; 

 після третього уроку – 15 хв.; 

 після четвертого уроку – 15 хв.; 

 після п’ятого уроку – 15 хв. 

4.1. Тривалість уроку становить: 

 у першому класі 35 хв. з обов’язковим проведенням протягом уроку двохфізкультхвилинок по 2-3 хв.: 

 у 2-4 класах – по 40 хв.; 

 у 5 – 11 класах – по 45 хв. 

5.Граничне навантаження в межах навчального плану. Нульових уроків немає. У 5-11-х класах після 1-годинної 

перерви проводяться факультативні заняття/окремі уроки шкільного компоненту/гурткові заняття за згодою 

здобувачів освіти та їх батьків. 

6. Функціонує група продовженого дня (28 учнів 2-3-х класів) 

 

3.Адміністрації опорного закладу, медичній сестрі відповідно до сфер посадової 

відповідальності: 

3.1.Проводити роз'яснювальну роботу з персоналом та здобувачами освіти щодо 

індивідуальних заходів профілактики та реагування на виявлення симптомів коронавірусної 

хвороби (COVID-19) серед персоналу або здобувачів освіти; 

О.Михайлишин, школа ІІ – ІІІ ступенів, 

В.Сташко, школа І ступеня, 

О.Дацко – Онищак, філії опорного закладу, 

І.Шаблінський, позакласна робота, 

Г.Цушко, технічний персонал школи 

 

3.2.Дотримуватись алгоритму дій на випадок надзвичайної ситуації, пов'язаної з реєстрацією 

випадків захворювання на коронавірусну хворобу (COVID-19) серед здобувачів освіти та 

працівників закладу освіти; 

3.3.Недопускати до роботи персонал, визначений таким, який потребує самоізоляції 

відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я; 

Медична сестра 

О.Михайлишин, школа ІІ – ІІІ ступенів, 

В.Сташко, школа І ступеня, 

О.Дацко – Онищак, філії опорного закладу, 

І.Шаблінський, позакласна робота, 

Г.Цушко, технічний персонал школи 

 

3.4.Провести інструктажі для працівників щодо запобігання поширенню коронавірусної 

інфекції (COVID-19), дотримання правил респіраторної гігієни та протиепідемічних заходів.  

До 25.01.2021 

О.Михайлишин, школа ІІ – ІІІ ступенів, 

В.Сташко, школа І ступеня, 

О.Дацко – Онищак, філії опорного закладу, 

І.Шаблінський, позакласна робота, 

Г.Цушко, робота технічного персоналу 

 

3.5.Допуск до роботи персоналу закладу освіти здійснювати за умови використання засобів 

індивідуального захисту (респіратора або захисної маски, у тому числі виготовлених 

самостійно) після проведення термометрії безконтактним термометром. 

   Працівники із ознаками гострого респіраторного захворювання або підвищеною 

температурою тіла понад 37.2 С не допускаються на робоче місце. 

Медична сестра 

 

4.Педагогічним працівникам: 

4.1.Перед початком занять проводити опитування учасників освітнього процесу щодо їх 

самопочуття та наявності симптомів респіраторної хвороби; 



4.2.В разі виявлення ознак гострої респіраторної хвороби у здобувачів освіти, за відсутності 

батьків, повідомити медичного працівника /адміністрацію опорного закладу, здобувачів 

освіти тимчасово ізолювати в спеціально відведеному приміщенні закладу (медичний 

кабінет), інформувати батьки (інших законних представників). 

4.3.На уроках фізичної культури не використовувати речі спільного користування (м’ячі, 

скакалки тощо); проводити усі фізичні вправи на відстані не менше 1,5 метра один від 

одного. 

4.4. За можливості забезпечити проведення занять з окремих предметів на відкритому 

повітрі. 

 

5.Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

Директор опорного закладу                            М.Ліскевич – Карпа 

 

   З наказом ознайомлено: 

 

                            О.Михайлишин 

 

                            В.Сташко 

 

                            О.Дацко – Онищак 

 

                            І.Шаблінський 

 

                            Г.Цушко 

 

 

 

 
 


