
Додаток №2  

до наказу № 115 від 27.08.2020р. 

Правила щодо навчання з 1 вересня учнів Запорізької загальноосвітньої 

школи №75 в умовах карантину (зелена зона) 

1. Святкова лінійка відбудеться для учнів 1 та 11 класів на площі у 

внутрішньому дворі школи з дотриманням карантинних вимог о 9.00. 

2. Для учнів 2-10 класів відбудеться зустріч з вчителями на дистанції від інших 

класів та з дотриманням карантинних вимог. 

3. Другим уроком в кожному класі проводиться урок «Розкажемо Європі про 

себе» (переважно на свіжому повітрі). 

4. Третім уроком проводиться година безпеки життєдіяльності за тематикою 

профілактики захворюваності на COVID. 

5. З 02 вересня заняття в школі починаються в звичному режимі з дотриманням 

соціальної дистанції та визначених карантинних заходів. 

6. Навчання буде в одному класі (закріпленому за кожним класом), переходити 

в інший кабінет учні будуть лише на деякі предмети при поділу на групи, 

наприклад, інформатика чи іноземна мова. 

7. Рух учнів по школі буде обмежено. Для кожного класу визначено свій вхід та 

вихід зі школи й схема руху лише одними сходами. По всій школі ходити 

учнями не дозволяється. 

8. Групи продовженого дня працюють в звичному режимі із наповнюваністю не 

більше 15 дітей. 

9. Вхід до школи батьків, інших родичів чи сторонніх осіб суворо заборонено. 

10.  Діти приходять на подвір’я школи за 15-20 хвилин до початку першого 

уроку, де їх зустрічає вчитель, що проводитиме перший урок або класний 

керівник, у визначеному для класу місці. 

11.  Учні заходять до школи в масках через окремий вхід (вхід №1, №2 №3). 

Учні перебувають в масках у коридорі. В класі під час уроку за умови 

дотримання соціальної дистанції маску можна не одягати. 

12. При вході в клас учасники освітнього процесу обробляють руки 

антисептиком. 

13.  Учитель або класний керівник зобов’язаний перед початком навчальних 

занять опитати учня про самопочуття, перевірити наявність масок та питної 

води. 

14.  У разі виявлення дитини з ознаками ГРВІ вчитель ізолює учня до спеціально 

обладнаної кімнати (медичний кабінет), викликає батьків, повідомляє 

чергового адміністратора. 

15. Просимо забезпечити прихід дітей до школи в масках. Вхід до школи без 

маски заборонено. Дитина повинна мати з собою невелику ємність з 



антисептиком, дві запасні маски, вологі серветки. Для використаних масок у 

школі передбачено спеціальні урни. 

16. Вчителям та персоналу школи щоранку будуть проводити температурний 

скринінг. 

17. Батьки перед виходом із дому проводять термометрію у дитини, оцінюють 

стан її здоров’я та стан здоров’я самого себе. Ні в якому разі не приводять до 

школи дітей з температурою або ознаками захворювання (нежить, кашель, 

головний біль). 

18. У разі захворювання дитини, батьки залишають її вдома та повідомляють 

класного керівника до 08.30 того ж дня. 

19.  Батьки несуть персональну відповідальність за правдивість інформації про 

стан здоров’я дитини. 

20. Якщо дитина після хвороби або відсутності в школі більше 3 днів приступає 

до занять, то вона повинна мати довідку від лікаря про стан здоров’я.  

21. Забезпечення питного режиму в школі не буде, тому кожна дитина має 

обов’язково принести пляшечку води. 

22.  Гарячим харчуванням забезпечуються тільки учні пільгових категорій за 

окремим графіком. Буфет тимчасово не працюватиме. Кожен учень може 

мати сухий пайок в окремому ланч-боксі. 

23. Після кожного уроку кабінети провітрюються протягом 10 хвилин. За якість 

провітрювання відповідає вчитель, урок якого закінчився в цьому кабінеті. 

24. Після закінчення зміни навчання в кабінетах проводиться вологе прибирання 

черговими учнями (миття підлоги) та санобробка поверхонь диззасобами 

прибиральницею, закріпленою за кабінетом. 


