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Tunr.racoBllfi ropflAoK opraHisaqii ocBiTHboro llpoqecy
y 3rvriincrKouy .uiqei }lbl ipr.3.K.ClrocapeHKa (onopnorvry 3aKJIaAi)
B rlepioA KapaHTHIry
B 3B'fl3Ky 3 rrorurpeHHflM KopoHoBipycnoi xBopo6r (COVID-l9)
I. Oprnanisaqiq ocBiTHboro rlpocropy 3aI&IraAy

ocBirI'I:
1 . Mapupyur BXoAyAo 3aKJIaAy

ytrin l-4-xKraciB, yqLlreniB I-4'xKnaciB - nxiA J''lb5,
ytrin S-7-xKraciB, inruraxupaqinuurin sarna4y - nxi4 Ns 10,
yurie 8-1l-x KraciB,yrurelin 5-11-xKnaciB- BxiANs 1.
2 . Ha roxnoMy BxoAi nasnni saco6u 4esin$erqii, ronrefinepu Anf, BLIKopucraHI{x
gaco6inin4rani4yanbHoro3axr{cry3 HarrkrcoM
<<BuropucraniMacKrITapyKaBurIKI/D).
a
J.
Anropurrr,re6epiranHr BepxHborooAtry (esyrrr) yracnmin oceirHsoro npoqecy:
y KJIacHLIX
xiuuarax,
yryrin 1-4-x rnacis - y 3aKpr,rrLtxura$ax, posrvrilqeHl4x
ytrie 5-11-x, 3-8, 3-B trnacin,- y rap,4epo6i,
ilanrni;
npaqinnuris iAanrHi - y uo6ytonrx upvlrvriuleHHtx
.{acruHi
KaprI{HHoir€ulepei,
ueAaroriqHr.rxilparlieunris - y npplcrocosaHifi
qacruni
rap4epo6y.
rexniqHux upaqinruEris- y rprcrocoeaHifi
riunat, inlurx uputuiqenr:
4r AnropurrraQynrqionyeannr Ka6ineris, KJIacHIIX
- ocsiiHifi npocrip snilrnenufi eiA 3airBtrxue6nin, ycrarKyBanHs'rralluraie,M'fKux
irparuor;
- eiKHa uocrifino uepe6yrarorby pexllui ryronoro uponirproBaHHt;
- Ha rrepepBaxTa uiirllr 3aBepllreHnsocsirHboro rpoqecy s4ifiuuoemcx uacrpione
uponirproBaHHt;
- rrloAeHna4erin6erqisnoBepxoHr(n rury'{ucri ABepHrIxPYqoK,crolin, ctilrqin,
roqo).
uiAsiroHHurcin,
My3eloirparuox upI{3yrII'IHeHo.
5. @ynr<qionyBaHrnl
y
caHBy3naxnaxsHi pi4re MuJIo.
6.
7. @ynrqionynann.s rr.rrHr{x $onranrurin npu:yltlHflerbcs.. Ha uepio4 KapaHTpIHy
in4uri4yatrnuittur:nwirpe)KrlM yrauruxis oceirHroro npoqecy.
3arrpoBaA)Kyerbcr
8. O6ruexeno (pynrllionynannx ra6inetroi cucrerul4laaBtralalls'nepcoHaJloM.
riunar 8-11-x rnacis gAificnroerucsrexHiqHLTM
9. fIpu1upaHHrKJracHrrrx
i npucrocoBaHoAn-rrl4MqacoBorouepe6yrannx
10. faOiuei Ns 110 nepeo6na4HaHo
yraqruxie ocnifirboro ilpoqecy y pa3i ButBJreHHflB Hrlx cuMnroMie rocrporo
r a/ a6oniAsuqenoi rerrlueparypu.
pecuiparopHoro 3axBoprcBaHHf

ІІ. Правила організації освітнього процесу
1. Обмежується допуск до опорного закладу батьків або супроводжуючих осіб,
крім тих, хто супроводжує осіб з інвалідністю.
2. Здобувачі освіти із хронічними легеневими хворобами, розладами імунної
системи, захворюванням на цукровий діабет мають право обрати форму
здобуття освіти, що максимально відповідає потребам їхнього захисту та
безпеки (педагогічний патронаж, сімейна (домашня) форми здобуття освіти).
3. Вхід до приміщень учасників освітнього процесу (крім учнів 1-4-х класів),
пересування коридорами під час перерв (крім учнів 1-4-х класів) дозволяється
лише з використанням захисних масок.
4. Захисні маски можуть не використовуватися під час проведення занять у
навчальних приміщеннях.
5. Усі учасники освітнього процесу повинні мати засоби індивідуального захисту
із розрахунку 1 захисна маска на 3 години роботи.
6. Після кожного зняття засобів індивідуального захисту та перед одяганням
чистих потрібно ретельно вимити руки з милом або обробити антисептичним
засобом.
7. Вчителі перед початком кожного уроку здійснюють опитування учнів про їх
самопочуття. У разі виявлення симптомів захворювання учня направляють до
лікаря - педіатра закладу.
8. Лікар-педіатр ізолює учня у кабінет № 110 для тимчасового перебування осіб
із симптомами гострого респіраторного захворювання та/або підвищеної
температури і повідомляє батькам.
9. Працівники із ознаками гострого респіраторного захворювання та/або
підвищеною температурою тіла (понад 37,2 0С) не допускаються до роботи.
10. За сприятливих погодних умов ранкові зустрічі учнів, уроки фізичної
культури,
природознавства,
трудового
навчання, біології,
історії,
образотворчого мистецтва, мистецтва, української та зарубіжної літератур,
предмета «Захист України» можуть проводитися на відкритому повітрі
відповідно до розкладу уроків.
11. Спілкування із батьками здійснюється дистанційно за допомогою будь-яких
засобів зв'язку.
12. При організації роботи груп подовженого дня, гуртків, спортивних секцій,
спортивно-оздоровчих об'єднань на базі опорного закладу перебування в них
дітей, учнів і працівників забезпечується з дотриманням правил Тимчасового
порядку організації освітнього процесу у Зміївському ліцеї №1
ім.З.К.Слюсаренка (опорному закладі) в період карантину в зв’язку з
поширенням короновірусної хвороби (COVID-19).
ІІІ. Правила організації харчування
1. Харчування здобувачів освіти здійснюється за графіком:
учні 1-4-х класів – під час 1, 2 та 3-ї перерв,
учні 5-11-х класів пільгових категорій - після 3 уроку,
учні 5-11-х класів - після 4 уроку.
2. У їдальні столи розміщені на відстані 1,5м один від одного.

3. Дозволяється розміщення за одним столом не більше 4-х осіб.
4. Працівники харчоблоку мають засоби індивідуального захисту (із розрахунку
1 захисна маска на 3 години роботи), одноразові рукавичками, які необхідно
змінювати після кожної дії (виробничого процесу на харчоблоці їдальні).
5. Після кожного зняття засобів індивідуального захисту, одноразових рукавичок,
перед одяганням чистих працівники їдальні вимивають руки з милом і
обробляють антисептичним засобом.
6. Працівники їдальні під час видачі страв, здійснення розрахунків мають засоби
індивідуального захисту: захисні окуляри або захисний щиток, одноразові
рукавички.
7. Перед відвідуванням їдальні учасники освітнього процесу здійснюють заходи
особистої гігієни.
ІV. Правила організації перевезень
1. Перевезення учнів здійснюється у межах кількості місць для сидіння в одному
автобусі.
2. Вкінці робочої зміни у салонах шкільних автобусів проводяться дезинфекційні
заходи.
3. Водіяї мають засоби індивідуального захисту (із розрахунку 1 захисна маска
на 3 години роботи), антисептичний засіб для обробки рук.
4. Проводиться щоденний контроль за станом здоров'я водіїв та температурний
скринінг до початку робочої зміни.
5. Вхід до салону автобусів дозволяється при наявності засобів індивідуального
захисту.
6. Перевезення сторонніх осіб у шкільному автобусі забороняється.

