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Тимчасовий порядок
організації освітнього процесу в Ірпінському навчально-виховному
«Ірпінський ліцей інноваційних технологій – Мала академія наук» Ірпінської
міської ради Київської області в період карантину в зв'язку з поширенням
короновірусної хвороби (СОVID-19).
1. Загальні положення
1.1. Тимчасовий порядок організації освітнього процесу (далі Прядок) в Ірпінському
навчально-виховному «Ірпінський ліцей інноваційних технологій – Мала академія наук»
Ірпінської міської ради Київської області ( далі «ІЛІТ – МАН») в період карантину в зв'язку з
поширенням короновірусної хвороби (СОVID-19) визначає основні засади й принципи
освітньої діяльності, забезпечення якості освітнього процесу, прав і обов’язків учасників
освітнього процесу в період карантину.
1.2. Порядок розроблено відповідно до статті 40 Закону України «Про забезпечення
санітарного та епідемічного благополуччя населення», на виконання постанови Кабінету
Міністрів України від 2.07.2020 №641 «Про встановлення карантину та запровадження
посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», листа МОН від
05.08.2020 №1/9-420 та постанови Міністерства охорони здоров’я від 22.08.2020 №50 «Про
затвердження протиепідемічних заходів у закладі освіти на період карантину у зв’язку
поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)
2. Планування освітнього процесу
2.1. Освітній процес у закладі буде здійснюватись відповідно до навчального плану, що
є основним нормативним документом, що розробляється на основі освітніх програм та
визначає перелік і обсяг навчальних дисциплін. Проєкт навчального плану схвалюється на
засіданні педагогічної ради та затверджується директором закладу.
2.2. Графік освітнього процесу визначає тривалість навчального року та розклад
канікул здобувачів освіти.
Навчальний рік починається 1 вересня святом – Днем знань.
Навчальні заняття організовані за семестровою системою:

І семестр – з 1 вересня – до 31 грудня
ІІ семестр – з 11 січня – до 31 травня
Упродовж навчального року для учнів проводяться канікули:
Осінні канікули з 5 жовтня по 11 жовтня
з 16 листопада по 22 листопада
Зимові канікули з 01 січня по 10 січня
Весняні канікули з 22 березня по 28 березня
Останній дзвоник 31 травня 2021 року
Закінчується навчальний рік проведенням державної підсумкової атестації для
випускників, терміни проведення яких будуть затверджені Міністерством освіти і науки
України.
2.3. Навчальні заняття в «ІЛІТ-МАН» проводяться в одну зміну. Заняття
розпочинаються о 9.00. Тривалість академічної години 40 хвилин з перервами по 10 хвилин.
Між 4 та 5 уроками тривалість перерви збільшено до 50 хвилин з метою організації харчування
учнів.
1 урок 9.00 – 9.40
2 урок 9.50 - 10.30
3 урок 10.40 – 11.20
4 урок 11.30 – 12.10
5 урок 13.00 – 14.40
6 урок 14.50 – 15.30
7 урок 15.40 – 16.20
урок 16.30 – 17.10
2.4. З метою мінімізації пересування здобувачів освіти між навчальними аудиторіями,
за кожним класом буде закріплена аудиторія, в якій проходитимуть заняття. За сприятливих
погодних умов заняття з окремих предметів відбуватимуться на відкритому повітрі.
Консультації, гуртки та факультативи будуть проводитися з використанням технологій
змішаного навчання (частково он-лайн).
2.5.Розроблений алгоритм дій здійснення освітнього процесу у разі переходу з зеленої
зони в жовту, помаранчову та червону.
• Зелена зона:
Звичайний стаціонарний режим навчання офлайн
• Жовта зона:
Класи/групи, в яких виявлено осіб (учнів/вихованців/слухачів/працівників) з підозрою
на COVID (підозра встановлена лікарем), переводяться на навчання у дистанційному режимі
до отримання результатів тестів;
• Помаранчева зона:

Учням та батькам у помаранчевій зоні буде рекомендовано змішане навчання, але по
черговим тижням. Половина класу — тиждень навчання очно, інша половина – можливість
присутності учнів на уроці в онлайн режимі. Потім міняються. Заклад забезпечений
технічними засобами з камерами.
Вчителі будуть працювати з учнями використовуючи такі платформ: Googleclassroom,
Classtime та Naurok, Гугл диск, Skype, Zoom Edmondo, moodle, Padlet та месенджери Viber,
WhatsApp, Facebook.
8-11 класи – ведення електронного журналу «E-schools»
• Червона зона:
Дистанційне навчання.
2.6. Про організацію освітнього процесу та про можливості переходу в різні зони
карантину батькам буде повідомлено завчасно.

3.1.

3.2.

3.3.

3. Створення безпечного середовища
Щоденний контроль за виконанням санітарно-епідемічних заходів покладено
наказом в.о. директора Проніною Л.Д. від 25.08.2020 « Про призначення
відповідальних осіб за координацію проведення заходів з профілактики
розповсюдження коронавірусної хвороби (COVID-19) на Яворську Л.П.,
вчителя предмету «Захист України» та медичну сестру Ковалеко Ю.М.
Проведено інструктаж всіх працівників «ІЛІТ-МАН» щодо запобігання
поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), дотримання правил
респіраторної гігієни та протиепідемічних заходів.
Змінено графік роботи технічного персоналу. Вологе прибирання та проведення
дезинфекції щоранку з 8.00 та щоперерви. Під час перерв, та після проведення
занять проводиться очищення та дезінфекція поверхонь, дверних ручок, столів,
місць для сидіння, перил і компьютерних клавіатур в кабінеті інформатики. На
кожній перерві проводитиметься провітрювання аудиторії упродовж 10хв.
Дотримання маскового режиму:
- вхід до приміщення ліцею дозволяється при наявності захисної маски
- під час проведення занять у навчальних кабінетах маски не використовуються
- під час пересування коридорами використання масок є обов'язковим!

Ліцей забезпечений масками, але враховуючи, що їх потрібно мати із розрахунку 1
маска на три години, просимо Вас подбати, про те, щоб у дітей було з собою 2 маски.
Організовано забезпечення закладу контейнерами для збору використаних масок, з їх
подальшою утилізацією.
3.4.

Використання антисептиків.

У ліцеї при вході до кожного навчального кабінету забезпечено місця обробки рук
антисептичним засобом. Кожна санітарна кімната обладнана антисептиком, рідким милом та
сушарками для рук та інструкцією щодо правильного користування цими засобами.
Медичний пункт забезпечений необхідними засобами та обладнанням (безконтактними
термометрами, дезінфікаційними та антисептичними засобами особистої гігієни).
3.5.

Температурний скринінг

Медичний працівник щоранку проводить термометрію працівників ліцею і веде облік
даних у журналі запису показників. Перед початком занять проводить термометрію та
опитування дітей щодо їхнього самопочуття та наявності симптомів респіраторної хвороби.
Працівники та учні закладу освіти із ознаками гострого респіраторного захворювання
або з температурою тіла понад 37.2 С не допускаються до занять. Просимо батьків вчасно
повідомляти класних керівників про погіршення стану здоров'я дитини . У разі поганого
самопочуття дитини під час уроків та виявлення ознак респіраторного захворювання, дитина
ізолюється до медпункту, і терміново інформуються батьки/особи, які їх замінюють, з
подальшим обстеженням дитини і батьків у сімейного лікаря.
Учень має прибути до ліцею у період з 8.30 до 8.45, з метою вчасної підготовки до уроку
та забезпечення проведення термометрії і опитування щодо його самопочуття.
3.6.

Харчування та питний режим

Харчування здійснюватиметься згідно з новими вимогами безпеки в проміжку 12.10 –
13.00.
Ліцей має систему фільтрації та очистки води, яка розміщена на першому поверсі
закладу, але просимо Вас, шановні батьки, забезпечити дітей індивідуальним посудом для
вживання води.
3.7.

Відвідування ліцею.

З метою дотримання всіх правил та рекомендаціій МОН України ми відкрили два входи
до ліцею, щоб запобігти утворенню скупчення учасників освітнього процесу.
Батькам заборонено відвідувати приміщення закладу освіти. Всі комунікації тимчасово
будуть відбуватися в телефонному та он-лайн режимі, як з класними керівниками, так і з
директором ліцею.
Згідно рекомендацій МОН , просимо Вас, батьки, звернути увагу на таке: якщо ваша
дитина належить до категорій дітей, яким не рекомендовано перебування в закладах
освіти(особам з легеневими хворобами, з розладами імунної системи, особам із
захворюванням на цукровий діабет тощо), повідомити класного керівника, з метою можливого
продовження навчання за формою здобуття освіти, що максимально відповідає потребам
їхнього захисту та безпеки (сімейна (домашня) або дистанційна форма здобуття освіти чи за
формою педагогічного патронажу).

