
Шановні учні та батьки! 
Відповідно до рішень державної, регіональної та районної комісій з 

питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій від 18- 

19.09.2020 та з урахуванням “ помаранчевого” рівня епідемічної небезпеки, з 

21.09.2020 наша школа відновлює освітній процес для учнів 1-4 класів в очному 

режимі, але із застосуванням певних обмежень. Зокрема, відповідного до 

тимчасового порядку організації освітнього процесу в Пістинь-Царинської 

початкової школи Косівської районної ради Івано-Франківської області у 

2020/2021 навчальному році в період карантину в зв’язку з поширенням 

коронавірусної хвороби (COVID-19), який затверджено рішенням педагогічної 

ради (протокол від 31.08.2020 № 1) : 

1. Батьки супроводжують дитину тільки до входу в приміщення гімназії. 

Допуск до закладу батьків або супроводжуючих осіб забороняється. 

2. Для учнів 1-4 класів пересування приміщеннями школи дозволяється 

без використання захисної маски або респіратора. Захисні маски можуть не 

використовуватись під час проведення занять у навчальних приміщеннях. 

3. При руху в приміщеннях закладу всі учасники освітнього процесу 

повинні притримуватися правої сторони. 

4. На всіх входах до приміщень школи організовано місця для обробки 

рук антисептичними засобами та встановлено окремі контейнери/урни з 

кришками та поліетиленовими пакетами для збору використаних масок, 

одноразових рукавичок, паперових серветок (вони позначені спеціальними 

наклейками чи написами), у санітарних кімнатах наявне рідке мило та 

електросушилки для рук. 

5. Основним заходом гігієни рук в умовах закладу є систематичне миття 

рук з милом. Використання антисептиків доцільне лише в тому випадку, коли 

відсутній доступ до проточної води з милом. Протирання рук вологими 

серветками з метою знезараження або як заміна миття рук чи їх антисептичної 

обробки не рекомендується. 

6. Графік щоденного допуску учнів до приміщень закладу: 

1 клас: 08.45 – 09.05 2 клас: 08.45 – 09.05 

3 клас: 08.30 – 08.55 4 клас: 08.05 – 08.55 

Початок першого уроку в 1 і 2 класах – о 9.05, у всіх інших класах – о 

9.00. 

7. Навчальні заняття проводитимуться виключно у класних приміщеннях 

1-4 класів або на свіжому повітрі (пріоритетно за можливості) – на подвір’ї 

закладу, спортивному майданчику. Загальношкільні виховні заходи із 

залученням учнів різних класів не проводяться. Гурткова робота 

здійснюватиметься із одночасним залученням виключно учнів окремих класів і 

у класних кімнатах відповідних класів. 



8. Питний режим учнів забезпечується шляхом використання 

індивідуальних ємностей для рідини чи фасованої питної продукції (діти 

приносять із собою з дому). 

9. Щоденно після закінчення навчальних занять технічними 

працівниками здійснюватиметься комплексне прибирання усіх навчальних 

приміщень та території, дезінфекція поверхонь (дверних ручок, столів, місць 

для сидіння), після кожного уроку вчителями організовуватиметься 

провітрювання класних кімнат протягом 10 хв. 

10. Спілкування педагогічних працівників із батьками здійснюватиметься 

переважно дистанційно за допомогою будь-яких засобів зв’язку. 

Також інформуємо батьків про те, що ніхто не має відвідувати гімназію, 

якщо у нього підвищена температура, кашель, нежить або якщо контактували з 

хворим на COVID-19. Рекомендуємо батькам щоденно вимірювати температуру 

дитині. У разі виникнення підозри, контакту чи хвороби на COVID-19 в учнів 

під час навчального року в режимі очного навчання батькам доцільно 

повідомляти про це класного керівника. 

Ознайомитись повністю з тимчасовим порядком організації освітнього 

процесу в Пістинь-Царинській початковій школі Косівської районної ради 

Івано-Франківської області у 2020/2021 навчальному році в період карантину в 

зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) можна за 

посиланням тут… 
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