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Вхід до закладу : 

- учнів 1-4 класів з 7.30 год. через 2 центральні входи та один 

вхід внутрішнього двору.  

- учнів 5-8, 11 класів – з 8.30 через 2 центральні входи. 

- учнів 9-10 класів –з  11.30 через 2 центральні входи. 

Початок роботи 

школи 

Центральний вхід №1 (ліворуч) – 2-3 ( з класним керівником), 

7-8,10-11-і класи 

 Центральний вхід №1 (праворуч)- 1 ( з класним керівником), 

5-6,  9-і класи 

Внутрішній двір - 4-ті класи. 

 

 

Входи до школи 

Вхід заборонено 

БАТЬКІВ ТА ОСІБ, ЯКІ СУПРОВОДЖУЮТЬ ЗДОБУВАЧА 

( КРІМ ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ), СТОРОННІХ ОСІБ 



 

 

 

 

 

                                                                                      

Вимірювання 

температури на вході 

Розміщення учнів 

 

За кожним класом закріплено навчальний кабінет 

Вхід заборонено 

УЧНЯМ 5-11 КЛАСІВ ТА ПРАЦІВНИКАМ ЗАКЛАДУ  ВХІД 

ЗАБОРОНЕНО БЕЗ ЗАХИСНИХ МАСОК,  З ТЕМПЕРАТУРОЮ 

ВИЩЕ 37,2 ᵒС 

- Проведення термометрії безконтактним термометром, 

 - Обробка рук антисептиком 

- Дотримання соціальної дистанції 



 

 

 

 

  

 

 

Для учнів 1-4-х класів – 8.00 год. 

Для учнів 5-8, 11-х класів - 8.55 год. 

Для учнів 9-10-х класів - 11.50 год. 

 

Харчування 

Учні 1-4-х та 5-11-х класів пільгових категорій, за кошти 

батьків харчуються в їдальні за окремим графіком. 

Учні ГПД - з 14.00-15.30 год.  

Забезпечення відстані між столами 1,5 метра, розміщення 

за столом не більше 4 осіб. 

Робота питних фонтанчиків не дозволяється. 

Вимоги  до 

перебування в 

закладі 

- Перед початком занять класні керівники опитують учнів 

про самопочуття. 

-Захисні  маски  або  респіратори  використовуються на 

заняттях   - за  бажанням,  а  під  час  пересування  

приміщеннями  закладу    - обов’язково для учнів 5-11 

класів та працівників закладу. 

- Для учнів 1-4 класів вхід та пересування приміщеннями 

закладу дозволяється без маски 

- Мити руки перед кожним заняттям та одягати засоби 

захисту. 

Початок уроків 



 

 

 

 

 

Вимоги до утримання  

навчальних 

приміщень 

Після кожного уроку проводиться провітрювання 

навчальних кабінетів.  

На уроці у кабінетах учні сидять без масок. 

Після уроків проводиться дезінфікування поверхонь та 

прибирання кабінетів з використанням дезінфікуючих 

засобів. 

У кабінетах інформатики дезінфікування поверхонь 

проводиться після кожного уроку. 

У санітарних кімнатах забезпечено наявність рідкого мила 

та рушників. 

Група продовженого дня буде працювати з 12.00 до 19.00 

год. 

 

Для учнів  1-4 класів організовано у супроводі класного 

керівника та передаються батькам. 

Батьки чекають своїх дітей на подвір’ї школи. 
 

Вихід зі школи 

Робота групи 

продовженого дня 


