
Витяг з рішення педагогічної ради ( протокол №6 від 20.11.2020 року) 

Порядок денний

Про питання організації освітнього процесу учнів 1-11-х класів 

Слухали:

1. Інформацію медичного працівника Коломієць А.М. про результати 
обстеження працівників школи.

2. Інформацію голови батьківського комітету школи Рогаль О.А. про 
результати опитування батьків, щодо відвідування учнями закладу.

3. Інформацію заступників директора з НВР Савицької Л.П., Жиганової О.Б. 
та Журавської І.В. про організацію навчання учням 1-11 класів за умови 
дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів.

Ухвалили:

1. Враховуючи рівень захворюваності учасників освітнього процесу 
організувати здобуття освіти учнями 5-11 класів з дотриманням відповідних 
санітарних та протиепідемічних заходів.

2. Здобувачі освіти повинні прибувати до школи на визначений класним 
керівником час та заходити до школи через визначений класним керівником 
вхід.

3. Вхід до школи здобувачів освіти, педагогічного та технічного персоналу 
можливий лише у захисній масці або респіраторі (повинні надіватись на 
території навчального закладу). Виключення становлять учні 1-4 класів, яким 
дозволено відвідувати школу без захисних масок.

4. Педагогічному та технічному персоналу проводитимуть обов’язкову 
термометрію і не допускатимуть до школи з температурою понад 37,2° С.

5. Забезпечити дотримування працівниками та учнями наступних 
стандартних рекомендацій:

часто мити руки або обробляти дезінфікуючими засобами; 
під час кашлю та чхання прикривати рот та ніс паперовою 

серветкою, уникати тісного контакту з усіма, хто має гарячку та кашель;
якщо має місце підвищена температура тіла, кашель й утруднене 

дихання, якнайшвидше звернутися до лікаря та повідомити йому про 
попередню історію подорожей;

не споживати сирих та недостатньо оброблених продуктів 
тваринного походження;



якщо учень звертається зі скаргами на головний біль, кашель й 
утруднене дихання негайно направити його до фельдшера школи.

6. Здійснювати щоденний контроль стану здоров’я учнів.
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Секретар О.І.Лапій


