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НАКАЗ 

27.09.2021                                                                                                                       №________   

смт Івано – Франкове 

 

   Про відновлення освітнього процесу у 5-11х класах 

з 27.09.2021 року та режим роботи освітнього закладу 

після завершення карантину 

 

 Відповідно до  Постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. №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», Постанови Кабінету Міністрів України від 29 

червня 2021 р. №677 «Деякі питання формування та використання сертифіката, що 

підтверджує вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2, негативний результат тестування або одужання особи від 

зазначеної хвороби», що встановлюють нові карантинні обмеження для запобігання 

поширенню коронавірусної хвороби COVID-19, зі змінами від 13 вересня 2021 р. № 954, а 

саме: «У разі встановлення “жовтого” рівня епідемічної небезпеки додатково до 

обмежувальних протиепідемічних заходів, передбачених пунктом 2
-2

3 цієї постанови, 

забороняється: «“15
1
) відвідування закладів освіти здобувачами освіти, крім закладів 

освіти, в яких не менш як 80 відсотків працівників мають документ, що підтверджує 

отримання повного курсу вакцинації, чи міжнародний, внутрішній сертифікат або 

іноземний сертифікат, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією дозою дводозної 

вакцини (жовті сертифікати), або однією дозою однодозної вакцини чи двома дозами 

дводозної вакцини (зелені сертифікати), які включені Всесвітньою організацією охорони 

здоров’я до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях, негативний 

результат тестування методом полімеразної ланцюгової реакції або одужання особи від 

зазначеної хвороби, чинність якого підтверджена за допомогою Єдиного державного 

вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу 

«Дія» 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1.Відновити з 27.09.2021 року освітній процес у закладі освіти для 5-11-х класів. 

 

2.Дотримуватись внутрішкільного режиму роботи освітнього закладу на 2021 – 2022 

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; 
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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: 

 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 двох фізкультхвилинок 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 ЗЗСО, 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. 

27.09.2021 

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 ЗЗСО                            М.Ліскевич – Карпа 

 

   З наказом ознайомлено: 

 

                            О.Михайлишин 

 

                            В.Сташко 

 

                            О.Дацко – Онищак 

 

                            І.Шаблінський 

 

                            Г.Цушко 
 


