
Режим роботи гімназії № 17 
Дрогобицької міської ради Львівської області 

на час адаптивного карантину 

У зв'язку із епідеміологічною ситуацією в Україні, освітній процес у школі 
буде організований в залежності від рівня епідеміологічної небезпеки 
поширення коронавірусної хвороби (СОУГО-19) та проводитися із створенням 
безпечних умов для функціонування освітнього процесу у відповідності до вимог 
постанови головного державного санітарного лікаря України Міністерства 
охорони здоровя України від 26 серпня 2021 року №9. 

1. Структура навчального року: 
Навчальний рік розпочинається 1 вересня Днем знань. 
Навчальний рік розподілити за семестрами 
І семестр - з 01 вересня по 30 грудня 2022-року; 
П семестр - з ЗО січня по 02 червня 2023 року . -

протягом навчального року провести канікули: 
осінні: - з 28 жовтня по ЗО жовтня 2022 року; 
зимові - з 31 грудня 2022 року по 29 січня 2023року; 
весняні - з 31 березня по 02 квітня 2023 року. 
Свято Останнього дзвоника 02.06.2023р. 
Державна підсумкова атестація проводиться (орієнтовно): 

підсумкова атестація для учнів 9-11-х класів з 05 по 12 червня 2023 
року у вигляді:контрольної роботи; 

вручення документів про освіту провести для випускників: 
9-их класів 12-14 червня 2023 
Гімназія працює за п'ятиденним робочим тижнем, в одну зміну 
Початок занять о 8.30 год. - 1 -9 класи 
Робота гуртків за окремим розкладом - з 15:00 до 18:00. 
Робота ГПД: 1 - 4 класи - з 12:30 - 17:30 години. 

Встановити такий розпорядок робочого дня: 
школа працює з 7:30 до 18.00 години 
8:00 - 8:30- організація початку освітнього процесу 
8:00 - 8:30 - допуск здобувачів освіти до школи 
- для педпрацівників за 15-20 хв до початку уроку; 
- для чергових педпрацівників 8.00 - 15.30 год.; 
- для чергових техпрацівників - 8.00. - 17,30 год.; 
- для техпрацівників - 8.00 - 17.00год. 
Тривалість уроків 

1 класи - 35 хвилин; 
2-4 класи - 40 хвилин; 
5-9 класи - 45 хвилин. 



В умовах дистанційного навчання тривалість онлайн-уроку до ЗО хвилин ( на 
розсуд вчителя). 

Розклад дзвінків 
1-ий урок: 8.30 - 9.15 год. 
перерва 10 хвилин (в 1-х класах - 20 хв.. 2-4-х класах - 15 хв.) 
2-ий урок -9.25-10.10 год. 
перерва 15 хвилин (в 1 -х класах - ЗО хв.. 2-4-х класах - 20 хв.) 
3-ій урок -10.25- 11.10 год. 
перерва 15 хвилин (в 1-х класах - 30 хв.. 2-4-х класах - 20 хв.) 
4-ий урок - 1 1 . 2 5 - 1 2 . 1 0 год. 
перерва 10 хвилин (в 1-х класах-20 хв.. 2-4-х класах - 15 хв.) 
5-ий урок - 12.20 - 13.05 год., 
перерва 10 хвилин 
6-ий урок - 13.15 -14 .00 год. 
перерва 10 хвилин 
7-ий урок - 14.10 - 14.55 год. 

"ЗЕЛЕНА ЗОНА" 
1. Для того, щоб розмежувати потоки школярів, учні будуть входити і 

виходити до закладу освіти через Зрізні входи: 
• вхід №1 - "основний" учні 7-9-тих класів 
• вхід №3 «центральний» учні 5-6 класів 
• вхід №2 «бічний» учні 1-4 класів 

2. Забороняється вхід батьків або супроводжуючих осіб у приміщення школи. 
Спілкування педагогів із батьками здійснюватиметься переважно дистанційно, 
за допомогою доступних засобів зв'язку. 

3. Медичні працівники проводитимуть 
щоденно працівникам школи термоскринінг. 

4. Педагогічні працівники перед початком занять будуть проводити 
опитування учасників освітнього процесу щодо їх самопочуття та наявності у 
них симптомів респіраторної хвороби. 

5. У разі виявлення ознак гострої респіраторної хвороби, за відсутності 
батьків, здобувачі освіти будуть ізольовуватися у спеціально відведеному місці 
(медичний кабінет). 

8. Вхід до приміщення закладу освіти буде дозволено за наявності захисної 
маски або іншого засобу індивідуального захисту. 

9. Захисні маски можуть не використовуватись під час занять. 
10. Під час пересування приміщенням школи використання захисних масок 

буде обов'язковим. 
11. На всіх входах до приміщень закладу освіти відведені місця для обробки 

рук антисептичними засобами. 
12. У санітарних кімнатах буде забезпечено наявність рідкого мила. 



15. За окремим графіком техперсонал буде проводити очищення і 
дезінфекцію поверхонь, дверних ручок, столів, місць для сидіння, перил тощо. 
16. У школі буде складено додаткові графіки чергування 
вчителів у приміщеннях та на території школи. 
17. Обмежити проведення масових заходів (нарад, зборів виховних заходів 
тощо) в закритих приміщеннях - крім заходів, необхідних для забезпечення 
функціонування школи. 
18. Мінімізувати рух учнів між кабінетами шляхом проведення уроків парами 
(окремі навчальні дисципліни). Кабінети використовувати тільки для проведення 
лабораторних робіт за умови дотримання епідеміологічних вимог. 
19. За можливості заняття з окремих предметів проводити на відкритому повітрі. 
20. Проводити уроки трудового навчання у майстернях за умови дотримання 
епідемічних умов. 
21. Після кожного навчального заняття класний керівник/вчитель проводитиме 
провітрювання класної кімнати. За сприятливих погодніх умов педагоги 
рекомендуватимуть учням на перерві вийти на свіже повітря. 
22. На кожному поверсі школи розміщено контейнери для використаних 
засобів індивідуального захисту у визначених місцях. 
23. Харчування учнів здійснюватиметься згідно складених графіків, із 

відстанню у їдальні між столами 1,5 метри та розміщення не більше 4 осіб за 
одним столом. 
24. Використані засоби індивідуального захисту утилізуються та вивозяться 
згідно з укладеними угодами на вивіз ТПВ. 
25. Підвезення учнів та працівників до закладу освіти автобусом 

"Школярик" здійснюватиметься у межах кількості місць для сидіння. Вхід до 
салону автобуса дозволяється тільки при наявності засобів індивідуального 
захисту. 

26. Працівники закладу освіти будуть проводити роз'яснювальну робота з 
персоналом та здобувачами освіти щодо індивідуальних заходів профілактики та 
реагування на виявлення симптомів коронавірусної хвороби. 

27. Керівником закладу освіти буде проведено інструктаж для працівників 
щодо запобігання поширення коронавірусної інфекції. 
28. У закладі освіти розміщено інформацію про необхідність дотримання 
респіраторної гігієни в умовах пандемії. 

"ЖОВТА ЗОНА" 
Виконуються всі вимоги «Зеленої» зони і враховуються наступні обмеження: 

забороняється 
• проводити виховні та інші заходи у закритих приміщеннях; 
• проводити екскурсії 
• учасникам освітнього процесу відвідувати упродовж 2-х тижнів заклад 

освіти, якщо вони контактували з хворими на СОУГО-19; 
• щоб мінімізувати безпосередній фізичний контакт між учнями початкових 

класів, кількість комунікаційних вправ буде зменшено, як наприклад, 
ранкове коло. 



• проводити освітній процес безпосередньо у класі/групі, у яких виявлено 
хворого учня або вчителя. 

Організовується дистанційно освітній процес для учнів, які навчаються у 
класі/групі, у яких виявлено хворого учня або вчителя. 
Збільшується кратність прибирання та дезінфіксації поверхонь на поверсі, 

де навчався клас/група, що переведені у дистанційний режим. 

«ПОМАРАНЧЕВА ЗОНА» 
Виконуються всі вимоги «ЗЕЛЕНОЇ та ЖОВТОЇ» зон і враховуються наступні 
обмеження: 
- з урахуванням епідеміологічної ситуації, згідно рекомендацій МОН та рішення 
педагогічної ради, може бути змінено терміни канікул, початку і завершення 
семестрів; 
- обмежити пересування учасників освітнього процесу, окрім випадків, 
передбачених режимом роботи школи; 
- посилити контроль за станом здоровя учасників освітнього процесу; 
- зменшити обсяг домашніх завдань для всіх учнів; 
- предмети варіативної складової, заняття факультативів та гуртків будуть 
переведені на форму дистанційного навчання; 
- навчання дітей з особливими освітніми потребами для максимального їхнього 
захисту за погодження з батьками проводити дистанційно. 

"ЧЕРВОНА ЗОНА" 
Заборонено відвідувати школу всім учасникам освітнього процесу; 
організувати освітній процес у дистанційному режимі, зменшити тривалість 
онлайн-уроків до ЗО хвилин; 
розподілити між членами адміністрації роботу рівномірно за напрямками; 
організувати роботу психолога, який створить осередок позитивних емоцій. 

"Затверджено" 
на засіданні педагогічної ради 
від 31.08.2022 р, протокол №1 


