
ПАВЛОГРАДСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТ. №9 

ПАВЛОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Н А К А З  

 

25.08 2020 р.  м. Павлоград № 93  

 

Про організований початок та 

організацію навчального процесу 

в школі у 2020/2021 навчальному 

році 

  

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про повну загальну 

середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», пп. 2 п. а 

ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Указів 

Президента України від 30 вересня 2019 року № 722 «Про Цілі сталого 

розвитку України на період до 2030 року», від 03 грудня 2019 року № 875 «Про 

підвищення ефективності заходів у сфері прав осіб з інвалідністю», постанови 

Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 року № 545 «Про затвердження 

Положення про інклюзивно-ресурсний центр», розпоряджень Кабінету 

Міністрів України від 13 грудня 2017 року № 903-р «Про затвердження плану 

заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної 

політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська 

школа», листа МОН № 1/9-420 від 05.08.2020 року Щодо організації роботи 

закладів загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році, Постанови 

МОЗ № 50 від 22.08.2020 року Про затвердження протиепідемічних заходів у 

закладах освіти на період карантину у зв'язку поширенням коронавірусної 

хвороби (СОVID-19), листа відділу освіти Павлоградської міської ради 

Дніпропетровської області від 19.08.2020 р. № 1415 та з метою забезпечення 

організованого початку 2020/2021 навчального року, створення належних та 

безпечних умов для учасників освітнього процесу   

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити рішення педагогічної ради школи щодо особливостей 

організації освітнього процесу в закладі в умовах «зеленого», «жовтого» 

або «помаранчевого» рівнів епідемічної небезпеки з урахуванням 

Постанови МОЗ № 50 від 22.08.2020 року Про затвердження 

протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв'язку 

поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-19), згідно якого в умовах 

«зеленого» рівня: 

1.1. Розпочинати уроки у різний час. Навчання буде відбуватися у дві зміни. 

 



1 зміна – 1, 4, 5, 9, 10, 11 класи. Початок занять о 8-00. 

2 зміна – 2, 3, 6,7,8 класи. Початок занять у початковій школі – 12-50, 

у старшій школі – 13-45. 

1.2.  Працівники допускаються до закладу після вимірювання температури 

(має бути не більше 37,2) та в масці, респіраторі або захисному щитку. 

1.3.  Якщо працівник виявив удома, що в нього / неї температура вище 37,2, 

потрібно попередити про це безпосереднього керівника та не виходити 

на роботу. Також необхідно звернутися по медичну допомогу. 

1.4.  Діти з ознаками хвороби до занять не допускаються. 

1.5.  Учні допускаються до приміщення школи за наявності маски або 

респіратора. На заняттях вони можуть їх не використовувати. Проте 

для пересування закладом маски або респіратори використовувати 

необхідно. 

1.6.  Учні 1–4 класів допускаються та можуть пересуватися закладом без 

масок чи респіратора. 

1.7.  Після кожного уроку проводити провітрювання класу протягом 10 

хвилин. 

1.8.  За можливості забезпечити проведення занять з окремих предметів на 

відкритому повітрі. 

1.9.  Затвердити графік харчування: 

Молодша школа: 

8.40 – 1-А, 1-Б, 1-В класи. 

9.40 – 1-Г, 1-З класи. 

10.40 – 4 класи. 

13.30 – 2 класи. 

14.25 – 3 класи. 

Групи продовженого дня харчуються за індивідуальними графіками. 

Старша школа: 

11.30 – 5 класи. 

15.25 – 6,7,8 класи. 

9. 10.11 класи харчуються на ланчзоні. 

1.10. Перебування у школі сторонніх осіб,  батьків, або супроводжуючих 

осіб – крім тих, що супроводжують дітей з інвалідністю, категорично 

заборонено. 

1.11.  Учнів початкових класів на подвір’ї школи приймає черговий вчитель, 

адміністратор, медична сестра. 

2. Заступнику директора з НВР КОМІССАРЧУК А.І.: 

2.1. скласти розклад навчальних занять для учнів та вчителів, розклад 

дзвінків для початкової та старшої школи з урахуванням змін навчання. 



2.2. Провести вступні (первинні) інструктажі з безпеки життєдіяльності 

педагогічних працівників школи щодо безпеки життєдіяльності під час 

навчального року та опалювального сезону про дотримання обмежень 

задля запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби СОVID-

19, спричиненої коронавірусом SARS-СоV-2, правил поведінки у 

закладах освіти, правил пожежної безпеки, електробезпеки, безпеки 

дорожнього руху, профілактики шлунково-кишкових захворювань, 

норм гігієни та виробничої санітарії, правил поведінки в громадських 

місцях, а також поводження з незнайомими людьми та предметами, 

користування громадським транспортом, попередження травмування 

на об'єктах залізничної інфраструктури, дій у випадку надзвичайних 

ситуацій тощо за відповідними інструкціями з реєстрацією у журналах. 

3. ЯЦЕНКО В.М., заступнику директора з НВР:  

3.1.організувати роботу груп продовженого дня для 1 та 2 змін.; 

3.2. здійснювати щоденний контроль за організацією харчування; 

- тримати під контролем виконання заходів щодо оперативної доставки 

підручників до школи; 

- приділити особливу увагу організації навчання учнів 1-х класів;  

- до 1 вересня 2020року вжити заходів щодо доступу до якісної освіти осіб 

з особливими освітніми потребами да учнів з індивідуальною та іншими 

формами навчання;  

- До 25 серпня 2020 року завершити комплектування школи педагогічними 

працівниками. 

4.  БРОВКО І.А., шільній медичній сестрі забезпечити: 

4.1. санітарну обробку, кварцування  приміщення школи між змінами; 

4.2. щоденний температурний скринінг усім працівникам школи; 

4.3. в шкільних коридорах забезпечити наявність контейнерів для збору 

масок, в туалетах – рідкого мила та одноразових паперових рушників 

4.4.  провести навчання працівників щодо одягання, використання, зняття 

засобів індивідуального захисту, їх утилізації, контроль за виконанням 

цих вимог; 

4.5. у разі виявлення ознак гострої респіраторної хвороби, за відсутності 

батьків, учню одягнути маску, тимчасово  ізолювати в медичному 

кабінеті, проінформувати батьків (інших законних представників) та 

прийняити узгоджене рішення щодо направлення до закладу охорони 

здоров'я; 

4.6. після вилучення особи з симптомами інфекційної хвороби в 

приміщенні, де перебувала така особа, провести провітрювання поза 

графіком та дезінфекцію висококонтактних поверхонь. 



5. Заступнику директора з ГР ПЛОШЕНКО Н.О.: 

5.1. провести вступні (первинні) інструктажі з безпеки життєдіяльності 

технічних працівників школи щодо безпеки життєдіяльності під час 

навчального року та опалювального сезону про дотримання обмежень 

задля запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби СОVID-

19, спричиненої коронавірусом SARS-СоV-2, правил поведінки у 

закладах освіти, правил пожежної безпеки, електробезпеки, безпеки 

дорожнього руху, профілактики шлунково-кишкових захворювань, 

норм гігієни та виробничої санітарії, правил поведінки в громадських 

місцях, а також поводження з незнайомими людьми та предметами, 

користування громадським транспортом, попередження травмування 

на об'єктах залізничної інфраструктури, дій у випадку надзвичайних 

ситуацій тощо за відповідними інструкціями з реєстрацією у журналах; 

5.2. вжити організаційних  заходів з питань підвищення підготовленості 

школи до початку 2020/2021 навчального року, належного стану 

безпеки життєдіяльності дітей; 

5.3. до 26 серпня 2020 року оформити акти перевірки готовності школи до 

роботи у новому 2020/2021 навчальному році; 

5.4. до 1 жовтня 2015 року завершити підготовку школи до роботи в 

осінньо-зимовий період, вжити заходів щодо реалізації програм із 

енергозбереження; 

5.5. організувати допуск дітей до школи через чотири входи; 

5.6. на всіх входах до школи створити місця для дезінфекції рук. 

5.7. встановлення на вхідних дверях табличок виходу з 

підсвічуванням,  вказівників для класів та схем руху; 

5.8. облаштування індивідуальних шаф для одягу для учнів початкових 

класів. 

5.9. наприкінці робочого дня провести дезінфекцію поверхонь (зокрема й, 

дверних ручок, столів, місць для сидіння, перил тощо) 

6. Класним керівникам: 

6.1.  щоденно перед початком уроку проводити опитування дітей стосовно 

їх самопочуття; 

6.2.  класних кімнатах забезпечити наявність контейнерів для збору масок; 

6.3. провести опитування батьків учнів на наявність у дітей алергії на 

дезінфектори; 

6.4. провести вступні (первинні) інструктажі з безпеки життєдіяльності 

учнів щодо безпеки життєдіяльності під час навчального року та 

опалювального сезону про дотримання обмежень задля запобігання 

поширенню гострої респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-СоV-2, правил поведінки у закладах освіти, 



правил пожежної безпеки, електробезпеки, безпеки дорожнього руху, 

профілактики шлунково-кишкових захворювань, норм гігієни та 

виробничої санітарії, правил поведінки в громадських місцях, а також 

поводження з незнайомими людьми та предметами, користування 

громадським транспортом, попередження травмування на об'єктах 

залізничної інфраструктури, дій у випадку надзвичайних ситуацій 

тощо за відповідними інструкціями з реєстрацією у журналах; 

6.5. ровести святкування  Дня знань у межах класу в школі, на природі 

тощо. 

7. ЧЕРНЕЦЬКІЙ Л.М., заступнику директора з виховної роботи: 

7.1. Організувати захід до Дня знань лише для учнів 1, 10 та 11 класів; 

7.2. підготувати методичні рекомендації для класних керівників щодо 

проведення Дня знань.  

8. Організувати навчальні заняття за семестровою системою, орієнтовно у 

такі терміни:  

1 вересня - свято День знань;  

Навчальні заняття:  

перший семестр з 1 вересня по 24 грудня 2020 року;  

другий семестр з 11 січня по 28 травня 2021 року;  

осінні канікули з 26 жовтня по 01 листопада 2020 року;  

зимові канікули з 25 грудня 2020 року по 10 січня 2021 року;  

весняні канікули з 22 березня по 28 березня 2021 року.  

Структура навчального року може коригуватися в залежності від 

епідемічної ситуації. Такі зміни, відповідно до Закону України «Про повну 

загальну середню освіту», схвалюються педагогічною радою та вводяться 

в дію наказом керівника. 

9. Організувати навчання учнів за інклюзивною, індивідуальною, 

дистанційною та сімейною формами навчання. 

10. Керівникам ШМО забезпечити участь вчителів 26-28 серпня 2020 року в 

обласному серпневому освітянському онлайн форумі «Повертаємося до 

школи!» 

11.  27 серпня 2020 року взяти участь у серпневому освітянському діалозі 

«Просто неба». 

12.  Соціальному педагогу ЯРОШЕНКО О.Ю.: 

12.1  здійснити аналіз працевлаштування та подальшого навчання 

випускників 9-х та 11-х класів до 1 вересня 2020 року; 

12.2. створити банк даних пільгових категорій учнів школи.  



13. Інженеру-електроніку з комп’ютерних систем Поносовій Я.А.: 

- забезпечити до 05 вересня 2020 року формування електронної бази даних 

закладу в ІТС «ДІСО»  для автоматичного формування звіту  ЗНЗ -1, 83-

РВК, № 85-К та інтеграцію даних до єдиної бази. 

- забезпечити ретельну перевірку поданих  достовірних  даних, які 

завантажуються в ІТС «ДІСО», а також відповідності поданої  

електронної та паперової версії інформації; 

- під час роботи  з ІТС « ДІСО» обробку персональних даних здійснювати 

з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних». 

- ужити заходів щодо підтримки в актуальному стані шкільного веб-сайту. 

14. Керівникам шкільних гуртків Голубу Л.Г., Янченко С.В., Дячковій О.А., 

Ткачовій В.С., Полюхович В.П., Тарасову Ю.В., Карпець О.С., Ярошенку 

О.Ю. забезпечити комплектування гуртків до 15 вересня 2020 року. 

15. Провести на загальних зборах педагогічного колективу за участю 

представників батьківських комітетів звіт директора школи про виконану 

роботу за рік з обов’язковим оприлюдненням фінансового звіту на веб-

сайті закладу до 31 серпня 2020 року. 

16. Контроль  за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Директор        А.В. Рябова 
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