
Державна художня середня школа імені Т.Г. Шевченка 

Інструкція  

щодо навчання з 1 вересня 2020/2021 навчального року  

в умовах карантину 

 1 вересня загальношкільна лінійка не проводиться. 

Згідно затвердженого графіка відбудеться зустріч класного керівника, 

викладачів-художників та учнів за таким розкладом : 

10-А; 10-Б; 10-В; 11-А; 11-Б; 11-В класи - 1 вересня (вівторок) о 10.00 

8-А; 8-Б; 9-А; 9-Б; 9-В класи   - 3 вересня (четвер) о 10.00 

5-А; 5-Б; 6-А; 6-Б; 7-А; 7-Б класи  - 5 вересня (субота) о 10.00 

Дітей на шкільному подвір’ї, у визначеному для класу місці, зустрічає класний 

керівник.  

 Батькам вхід до школи заборонено. Для комунікації та отримання оперативної 

інформації в кожному класі створено групи у Вайбер. Є група школи у Фейсбуці а 

також сайт школи. 

 Батьки щоранку вдома зобов’язані проводити термометрію у дитини та 

оцінювати стан її здоров’я. Ні в якому разі не відпускати дітей до школи з 

температурою, головним болем, нежиттю чи кашлем. Тобто, за будь-яких 

ознаках ОРВІ дитина залишається вдома, і до початку занять батьки повинні 

телефоном повідомити про це класного керівника. 

 Батьки ! Пам’ятайте, Ви несете персональну відповідальність за правдивість 

інформації про стан здоров’я дитини. 

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

маски заборонено. Під час перерви всі учні повинні ходити в масках, на уроках 

маски дозволяється знімати. Дитина повинна мати із собою дві запасні маски у 

пакетику (бажано zip-пакет), вологі та сухі серветки, невелику ємність з 

антисептиком. Для використаних одноразових масок у школі встановлено 

спеціальні урни. 

 При вході до школи учасники освітнього процесу мають обробляти руки. В школі 

визначено чотири входи для різних вікових груп. Класний керівник ознайомить, 

яким входом буде користуватися клас. Прохання дотримуватися визначеного 

порядку входу, пересування по школі  та дотримування соціальної дистанції. 

 Рух учнів по школі обмежено. За кожним класом закріплено кабінет. Протягом 

робочого дня учні перебуватимуть лише в ньому. Вчителі приходитимуть на урок 

до учнів. Лише на деякі предмети (при поділі класу на групи), частина учнів буде 

переходити до іншого кабінету, а також до спортзалу та кабінету інформатики. 



 Щоденно, перед початком занять класний керівник, викладач-художник чи 

вчителі будуть проводити опитування учасників освітнього процесу щодо їх 

самопочуття  та наявності симптомів респіраторної хвороби. У разі виявлення 

ознак захворювання учня буде ізольовано в спеціально відведене приміщення 

медичної частини закладу, буде проінформовано батьків чи інших законних 

представників та прийнято узгоджене рішення щодо направлення хворого до 

закладу охорони здоров’я. 

 Вчителі загальноосвітнього циклу у перші два тижні роботи проводять 

консультації з метою перевірки засвоєння навчального матеріалу за час 

дистанційного навчання. 

 Розклад дзвінків поки що не змінено. 

1 урок 09.30  – 10.15 

2 урок 10.25 – 11.10 

3 урок 11.20 – 12.05 

4 урок 12.15 – 13.00 

5 урок 13.30 – 14.15 

6 урок 14.30 – 15.15 

7 урок 15.25 – 16.10 

 З метою мінімізації контактів між дітьми відповідно до Тимчасових 

рекомендацій у школі можливе запровадження «змішаного навчання», а саме : 

клас ділиться на дві групи. Перша група тиждень навчається очно, друга – 

дистанційно. Далі групи міняються. 

 Орієнтовна структура навчального року: 

перший семестр з 01 вересня по 24 грудня 2020 року; 

другий семестр з 11 січня по 28 травня 2021 року; 

осінні канікули  з 02 по 08 листопада 2020 року; 

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

весняні канікули з 22 по 28 березня 2021 року. 

 

Інструкція затверджена рішенням педагогічної ради 

від 29 серпня 2020 року (протокол № 1) 

 


