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Тимчасовий порядок організації освітнього процесу.
1. Провести нараду при директорі, ознайомити працівників школи з Законом
України «Про захист населення від інфекційних хвороб», постановою
Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 №641 «Про встановлення
карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на
території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби СОУГО-19,
спричиненої коронавірусом 8АК8-СоУ-2», Тимчасовими рекомендаціями
щодо організації протиепідемічних заходів у закладах освіти в період
карантину в зв’язку з поширенням короновірусної хвороби (СОУГО-19),
затвердженими постановою Головного державного санітарного лікаря
України від 30.07.2020 №42, листом Міністерства освіти і науки України від
05.08.2020 №1/9-420 «Щодо організації роботи закладів загальної середньої
освіти у 2020/2021 навчальному році»,наказу управління освіти Херсонської
міської ради від 12.08.2020 року №97-Т, Постановою МОЗ №50 від
22.08.2020.
2. Розпочати освітній процес у школі 01 вересня 2020 року та вжити заходів
щодо його організації в 2020/2021 навчальному році з урахуванням
особливостей епідеміологічної ситуації в Херсонській області та м. Херсон.
3. До 01 вересня 2020 року сформувати мережу класів на 2020/2021
навчальний рік відповідно до вимог чинного законодавства.
4. Розробити додаток до посадових обов’язків усіх працівників закладу
освіти на час поширення гострої респіраторної хвороби СОУГО-19та
ознайомити під підпис.
5. Забезпечити щоденний контроль за виконаннямТимчасових рекомендацій
щодо організації протиепідемічних заходів у закладах освіти в період
карантину в зв’язку з поширенням короновірусної хвороби (СОУГО-19),
затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України
від 30.07.2020 №42.
6. Привести прилеглу територію закладу освіти та навчальні приміщення до
норм санітарного регламенту.
7. Провести технічне обстеження фізкультурно-оздоровчих і спортивних
споруд таінвентарю спортивних залів і майданчиків закладів освіти.
8.Учнів класні керівники зустрічають на вході до школи згідно графіку.
9. Проводити заняття, харчування, перебування дітей на свіжому повітрі за
графіком.

10. Місця для проведення термометрії, дезінфекції рук, розміщення
контейнерів для використаних засобів індивідуального захисту встановити
при вході до школи.
11. Збільшити у навчальних приміщеннях вільний простір(прибрати зайві
меблі, килими, м ’які іграшки, тощо).
12. Обладнати приміщення стоматологічного кабінету для тимчасового
перебування учасників освітнього процесу в разі виявлення у них симптомів
гострого респіраторного захворювання та/або підвищеної температури.
13. Виокремити зони переміщення для різних вікових категорій здобувачів
освіти:
- застосувати розмітки на підлозі, подвір’ї закладу освіти;
- початкова школа заходить через подвір’я згідно графіка;
- учні старшої школи з головного входу.
14.Затвердити платформи для організації дистанційної форми освітнього
процесу:
15. Проведення серед учасників освітнього процесу інформаційних
заходів з профілактики розповсюдження короновірусної хвороби
(СОУГО-19) та інших респіраторних захворювань.
16.Провести інформаційну роботу з батьками здобувачів освіти, які мають
хронічні легеневі хвороби, розлади імунної системи та інші, щодо вибору
форм здобуття освіти.
17. Здійснити проходженням медичного огляду працівникамизакладу освіти.

