
СУМСЬКА МІСЬКА РАДА 

Комунальна установа 

Сумська спеціалізована школа І –ІІІ ступенів № 25, 

 м. Суми Сумської області 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

21.10.2021                                                                              № 

 
Про режим роботи школи в умовах карантину 

 
 На виконання постанови Головного санітарного лікаря України від 

26.08.2021 року №9 «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах 

освіти на період карантину у зв’язку з поширенням короновірусної хвороби 

(COVID-19)», з метою належної організації освітнього процесу в умовах 

карантинних заходів, спрямованих на запобігання поширенню на території 

України коронавірусної хвороби (COVID-19), забезпечення доступної та 

якісної освіти в закладі 

 

1. Навчальні заняття для учнів 5-11 класів розпочати 25.10.2021 з 

використанням технологій дистанційного навчання. 

 

2. Навчальні заняття для учнів 1-4 класів розпочати 25.10.2021 за очною 

формою навчання. 

 

3. Заборонити вхід та перебування в закладі освіти батьків або 

супроводжуючих осіб, крім випадків відвідування закладу з метою 

захисту прав здобувачів освіти, педагогічних та інших працівників 

закладу, реалізації ними прав, передбачених законодавством за умови 

використання засобів індивідуального захисту, проведення термометрії 

та попереднього узгодження відповідних дій з директором школи.  

 

4. Класним керівникам 1-11-х класів: 

4.1. Провести уроки здоров’я, на яких зосередити увагу учнів на знаннях 

щодо профілактики вірусних захворювань та контролю 

самопочуття. 

4.2. Проінформувати батьків здобувачів освіти про особливості 

функціонування закладу з 25.10.2021 р. 

 

5. Учителям школи І ступеня: 



5.1. Організовано забирати учнів класу та супроводжувати їх 

переміщення до класних кімнат перед першим уроком згідно 

розкладу. 

5.2. При вході до школи контролювати обробку рук дезінфекційними 

засобами. 

5.3. Під час проведення уроків інформатики контролювати обробку рук 

дезінфекційними засобами перед та після використання мишки та 

клавіатури. 

5.4. Протягом дня слідкувати за станом здоров’я дітей та у разі 

виявлення ознак захворювання передати дитину сестрі медичній та 

невідкладно інформувати адміністрацію закладу та батьків. 

5.5. Після проведення кожного навчального заняття організувати 

провітрювання приміщення впродовж не менше 10 хвилин. При 

провітрюванні встановлювати фізичні обмежувачі на вікна. 

5.6. За сприятливих погодних умов проводити навчальні заняття на 

відкритому повітрі. 

5.7. Обирати види діяльності, які мінімізують безпосередній фізичний 

контакт між учнями, зокрема зменшуючи кількість комунікаційних 

вправ. 

5.8. Спілкування з батьками здійснювати переважно дистанційно за 

допомогою доступних засобів зв’язку. 

5.9. Використовувати великі приміщення – зокрема рекреації, коридори, 

вестибюль, адаптовані для потреб освітнього процесу  

5.10. Проводити уроки в закріплених за класними колективами 

приміщеннях згідно розкладу. 

   

 

                  Директор школи                       Лідія ГОЛУБ 


