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Тимчасове положення  

організації освітнього процесу в КЗ "Чернівецький обласний 

центр естетичного виховання "Юність Буковини""  

 в період карантину 
 

1. Загальні положення 

1.1. Дане Тимчасове положення щодо порядку організації освітнього 

процесу в період карантину, у зв’язку з поширенням коронавірусної  хвороби 

(COVID -19) у 2020/2021 н.р. (назва ЗО) (далі Положення) розроблено 

відповідно до ст. 23 Закону України «Про  освіту», Тимчасових рекомендацій 

щодо організації протиепідемічних заходів в закладах освіти в період 

карантину, у зв’язку з поширенням корона вірусної хвороби (COVID -19), 

затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря 

України, листа МОН України від 05.08.2020р. № 1/9-420. 

1.2. Це Положення стосується організації роботи позашкільного закладу в 

умовах «зеленого», «жовтого», «помаранчевого» або червоного рівня 

епідемічної небезпеки; 

1.3. При наявності «червоного» рівня епідемічної безпеки та (або) 

відповідного рішення обласної (міської комісії)  ТБ НС відвідування 

здобувача освіти забороняється, а освітній процес забезпечується з 

використанням технологій дистанційного навчання (ТДН). 

1.4. Усі учасники освітнього процесу, партнерські організації та установи, 

що здійснюють свою діяльність на базі закладу зобов’язані  неухильно 

дотримуватись даного Положення. 

1.5. Вхід до закладу освіти буде можливий лише у захисній масці або 

респіраторі. Захисні маски можуть не використовуватися під час проведення 

занять у навчальних приміщеннях. Під час пересування приміщеннями 

закладу освіти використання захисних масок є обов’язковим. 

1.6. У період карантину до закладу не допускаються батьки або 

супроводжуючі особт – крім тих, які супроводжують осіб з інвалідністю. 

 

 



2. Допуск до роботи. Обов’язки працівників закладу освіти 

Працівники закладу допускаються до роботи за умови: 

 проходження інструктажів з безпеки життєдіяльності учасників 

освітнього процесу, правил поведінки у закладі освіти в умовах карантину; 

 проведення термометрії безконтактним термометром та наявності 

температури не вище ніж 37,2° C (при підвищеній температурі та за 

наявності ознак гострого респіраторного захворювання не допускаються на 

робоче місце);  

 використання засобів індивідуального захисту (респіратора або 

захисної маски, в у тому числі виготовлених самостійно); 

 забезпечення засобами індивідуального захисту із розрахунку 1 

захисна маска (одноразова) на 3 години роботи; 

 дотримання правил використання засобів індивідувального захисту: 

працівник повинен ретельно вимити руки з милом або обробляти 

антисептичним засобом. 

3. Обов’язки адміністрації:  

 На період карантину адміністрація, черговий адміністратор, медсестра 

закладу забезпечують наступні умови безпеки: 

 створення місця для обробки рук антисептиками на вході до закладу; 

 функціонування підготовлених вбиралень: рідке мило, електросушарки 

для рук; 

 розміщення плакатів, банерів про респіраторну гігієну та етикет 

кашлю; 

 обладнання медпункту: безконтактний термометр, дезінфектори, 

засоби індивідуального захисту; 

 організація провітрювання приміщень після кожного заняття; 

 очищення і дезінфекція поверхонь – дверних ручок, столів, місць для 

сидіння, перил тощо – після проведення занять між групами; 

 щоденний контроль за виконанням рекомендацій;  

 проведення роз’яснювальної роботи з персоналом та здобувачами 

освіти щодо індивідуальних заходів профілактики та реагування на 

виявлення COVID-19 серед персоналу; 

 виконання дій, пов’язаних з реєстрацією випадків захворювання на 

коронавірусну хворобу серед  працівників закладу освіти; 

 недопущення до роботи персоналу, визначеного таким, який потребує 

самоізоляції відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я; 

 проведення інструктажу для працівників щодо запобігання поширенню 

COVID-19, дотримання правил респіраторної гігієни та протиепідемічних 

заходів; 

 забезпечення обмеження проведення масових заходів (нарад, зборів 

тощо) в закритих приміщеннях (окрім заходів необхідних для забезпечення 

функціонування закладів освіти – проведення педагогічних рад, конференцій 

трудового колективу тощо). 



4. Освітня діяльність закладу відповідно до «зеленого» та «жовтого» 

рівнів епідемічної безпеки 

Освітнє середовище:  

1.проведення інструктажу для працівників щодо запобігання короновірусної 

інфекції 

2.проведення термометрії всіх працівників до початку роботи (37,2С не 

допускаються до роботи)  

3.переміщення всіх учасників освітнього процесу у приміщенні закладу 

виключно у масках  

4.на вході у заклад та у кожному кабінеті розташовані дезінфектори для 

поверхонь та антисептичні засоби для обробки рук   

5.наявність рукомийників, мила  

6. після кожної групи: вологе прибирання навчальних аудиторій, 

провітрювання аудиторій 10 хвилин, обробка поверхонь дезінфікуючими 

засобами  

7. 1 раз на добу (по можливості) кварцування приміщень за окремим 

графіком   

8. розміщення на видних  місцях інформації про необхідність дотримання 

респіраторної гігієни.  

9. заборона присутності у приміщенні  закладу позашкільної освіти сторонніх 

осіб, в тому числі батьків та осіб, які їх замінюють  

10. відокремлення робочого простору керівника гуртка   

Організація навчання: 

1.скласти графік чергування педагогічних працівників (крім керівників 

гуртків) для зустрічі вихованців, розведення початківців по аудиторіях і 

т.інш.  

2.заняття проводити 1год.20 хв. (1год.) без перерви  

4. наповнюваність груп (гуртків, об’єднань) відповідно до робочого 

навчального плану.  

5.під час занять  вихованцям,  керівникам гуртків, акомпаніаторам 

дозволяється працювати без масок  

6. збільшити перерви між групами (гуртками, об’єднаннями) до 20-30 хвилин  

7.обробку поверхонь в аудиторіях покласти на керівників гуртків  

8.при сприятливих погодних умовах заняття проводити на свіжому повітрі з 

дотриманням дистанції  

9.в окремих закладах освіти розвести початок занять в часі (кожна окрема 

група на 15 хвилин пізніше)  

10. при роботі з живими об’єктами, обладнанням для навчально-

дослідницьких, технічних робіт, туристсько-спортивного спорядження 

використовувати одноразові рукавички 

11.Скоригувати календарно-тематичне планування відповідно до переходу з 

зони у зону та перерозподіл годин. 



Виховна робота: 

1.виховні заходи проводити виключно в групах з розрахунку  5кв.м. на 

людину  

2. батьківські збори проводити виключно онлайн  

 

Освітня діяльність закладу відповідно  «помаранчевого» рівня 

епідемічної безпеки 

Освітнє середовище: 

1. Посилити контроль обмежувальних заходів 

2.проведення інструктажу для працівників щодо запобігання короновірусної 

інфекції 

3.проведення термометрії всіх працівників до початку роботи (37,2С не 

допускаються до роботи)  

4.переміщення всіх учасників освітнього процесу  у приміщенні закладу 

виключно у масках  

5.на вході у заклад та у кожному кабінеті розташовані дезінфектори для 

поверхонь та антисептичні засоби для обробки рук   

6.наявність рукомийників, мила  

7. після кожної групи:       вологе прибирання навчальних аудиторій, 

провітрювання аудиторій 10 хвилин, обробка поверхонь дезінфікуючими 

засобами  

8. 1 раз на добу (по можливості) кварцування приміщень за окремим 

графіком   

9. розміщення на видних  місцях інформації про необхідність дотримання 

респіраторної гігієни.  

10. заборона присутності у приміщенні  закладу позашкільної освіти 

сторонніх осіб, в тому числі батьків та осіб, які їх замінюють  

 

Організація навчання: 

1.скласти графік чергування педагогічних працівників (крім керівників 

гуртків) для зустрічі вихованців, розведення початківців по аудиторіях і 

т.інш.  

2.відокремлення робочого простору керівника гуртка  

3.заняття проводити 1 год 20 хв. (1 год.) без перерви   

4.ущільнити навчальні програми до 4 годин на тиждень (рішення педради) 

5. субота – неробочий день 

6.поділ груп (гуртків, об’єднань)  відповідно до навчального приміщення 

(5кв.м. на вихованця)  

7.під час занять  вихованцям дозволяється працювати без масок  

8. збільшити перерви  до 20-30 хвилин  

9.обробку поверхонь в аудиторіях покласти на керівників гуртків  

10.при сприятливих погодних умовах заняття проводити на свіжому повітрі з 

дотриманням дистанції  



11.в окремих закладах освіти розвести початок занять в часі (кожна окрема 

група на 15 хвилин пізніше)  

12.керівники гуртків, акомпаніатори працюють на заняттях у масках або 

захисних щитках. 

 

Виховна робота: 

1.виховні заходи проводити у виключних випадках з розрахунку  20кв.м. на 

людину , але не більше 100 осіб 

2. батьківські збори проводити виключно онлайн  

 

Освітня діяльність закладу відповідно  «червоного» рівня епідемічної 

безпеки 

Освітнє середовище: 

1. заборона відвідування закладу позашкільної освіти здобувачами освіти 

2. посилити контроль за станом здоров’я працівників 

 

Організація навчання: 

1. проведення дистанційних занять з використанням інтернет-ресурсів; 

2. заняття проводяться керівниками гуртків за розкладом в онлайн режимі з 

закладу освіти. 

 

Виховна робота: 

Дистанційно   

 


