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Управління освіти виконавчого комітету Обухівської міської ради
«Академічний ліцей №4»
Обухівської міської ради Київської області
вул. П.Осипенко, 26, м. Обухів, Київська обл., 08701
тел. (04572) 6-93-93, телефакс (04572) 6-91-71
e-mail: obukhiv.4.school@ukr.net, код ЄДРПОУ 25658261

Н А К А З

«__31_» __08__ 2020 року                   м. Обухів                                                           №__105__

Про режим роботи у
2020-2021 навчальному році

Відповідно до ст.16 Закону України «Про загальну середню освіту», з метою належної організації роботи навчального закладу в 20/20 навчальному році, створення не шкідливих умов праці для працівників, навчання й виховання для учнів, запобігання їх захворюваності,

НАКАЗУЮ:

Установити з 1 вересня 2020 року в ліцеї:
	П’ятиденну тривалість навчального тижня;
Однозмінний режим роботи – із 8:30 до 20:00;
Тривалість уроків у:
	1-х класах – 35 хвилин,
	2- 4 класи – 40 хвилин;
	5-11 класи—45 хвилин.

	Семестрову систему організації навчальних занять:

	перший семестр – з 1 вересня по 24 грудня 2020 року;

другий семестр – з 11 січня по 28  травня 2021 року;
	Канікули:

	осінні – з 26 жовтня по 01  листопада 2020 року;
	зимові – з 25 грудня 2020 року по 10 січня 2021 року;
	весняні – з 22 березня по 28 березня 2021 року.

1.6. Попередній дзвінок – за 1 хв. до початку уроку.

	Затвердити заходи та  тимчасові рекомендації, спрямовані на запобігання ускладнення епідемічної ситуації внаслідок поширенню коронавірусної хвороби COVID-19 (Додаток1).


	Вважати основою вимогою для всіх працівників ліцею розпочинати та закінчувати робочий день із ознайомлення з оголошеннями, розміщеннями на загальному стенді.


	Зобов’язати вчителів ліцею подавати щоденні відомості до загального обліку відвідування, запізнень на уроки, а також відповідність одягу учнів (діловий стиль).
	Заступнику директора з навчально-виховної роботи Доненко С.В. скласти розклад навчальних занять, факультативів та гуртків відповідно до робочих навчальних планів.
	Затвердити режим роботи навчального закладу (Додаток 2).


	Затвердити розклад дзвінків (Додаток 3).


	Затвердити графік харчування учнів (Додаток 4). При  організації  харчування  між столами необхідно забезпечити відстань не менше 1,5 м та розміщення за столом не більше 4-х осіб. 


	Уci працівники харчоблоку повинні використовувати засоби індивідуального захисту із розрахунку 1 захисна маска на 3 години роботи, одноразовими рукавичками, які необхідно змінювати після  кожної дії (виробничого  процесу на харчоблоці їдальні), не пов'язаних між собою.  Засоби  індивідуального захисту  мають  бути  в  наявності  із  розрахунку  на  5  робочих  днів,  у  т.ч.  на 1 робочу зміну — безпосередньо на робочому місці. 


	Затвердити графік допуску та pyxy учнів,  за яким відбувається допуск учнів до ліцею.  (Додаток 5). 


	Забороняється допуск до закладу освіти батьків a6o супроводжуючих осіб, крім осіб, які супроводжують осіб з інвалідністю 


	Затвердити графіки провітрювання навчальних кабінетів (Додаток 6).


	Заступнику директора з навчально-виховної роботи Доненко С.В., розмістити наказ на сайті навчального закладу та на інформаційному стенді, до 01.09.2020 р.


	Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 


Директор           		                                            В.М. Марченко





















Додаток 1
До наказу №105
від «_31_» __08__ 2020 року
«Про режим роботи у
2020/2021 навчальному році»
Заходи та  тимчасові рекомендації, спрямовані на запобігання ускладнення епідемічної ситуації внаслідок поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) у 2020/2021 н.р.
№
п/п
Назва заходу 
Відповідальна особа
Примітка 

Температурний скринінг працівників та учнів ліцею. Працівники, в яких при проведенні температурного скринінгу виявлено температуру тіла понад 37,2 °С або ознаки респіраторних захворювань не допускаються до виконання обов'язків,  навчання.



Учителі перед початком занять проводить опитування учнів щодо ïx самопочуття та наявності симптомів респіраторної хвороби
Учителі 


В разі виявлення ознак гострої респіраторної хвороби, за відсутності батьків, учнів тимчасово ізолюють в спеціально відведеному приміщенні закладу, інформуються батьки (інші законні представники) та приймається узгоджене рішення щодо направлення до закладу охорони
Медична сестра 
Класний керівник
Адміністрація


Вхід до приміщення ліцею дозволяється при наявності захисної маски a6o респіратора. Захисні маски можуть не використовуватися під час пересування приміщеннями використання захисних масок не  є обов’язковим.
Медична сестра
Адміністрація
Завгосп


На вході до ліцею організоване місця для обробки рук антисептичними засобами. Місця для обробки рук позначаються яскравим вказівником про правила та необхідність дезінфекції рук (інструкція).
Ммедична сестра
Адміністрація
Завгосп 


Пересування учнів між навчальними кабінетами заборонено,  (проведення занять впродовж дня для одного i того ж класу в одному i тому ж класі).
Медична сестра
Адміністрація
Завгосп
Учителі


Використовувати розмітку на підлозі, що полегшує організацію двостороннього pyxy коридорами, виокремлення зон переміщення для різних вікових категорій здобувачів освіти
Медична сестра
Адміністрація
Завгосп
Учителі
Класні керівники


Дозволити проведення занять з окремих предметів на відкритому повітрі.

Адміністрація
Заступник директора з НВР
Учителі
Класні керівники


Санітарні кімнати забезпечені наявність рідкого мила, антисептичних засобів для рук та паперових рушників, електросушарок для рук. Використання багаторазових рушників заборонено.
Медична сестра
Адміністрація
Завгосп
Учителі
Класні керівники


Після проведення занять у кінці робочого дня необхідно провести очищення i дезінфекцію поверхонь (в тому числі дверних ручок, столів, місць для сидіння, перил, тощо).
Завгосп
Техпрацівники 


Після кожного навчального заняття проводити провітрювання впродовж неменше 10 хвилин.

Медична сестра
Адміністрація
Завгосп
Учителі
Класні керівники


На виходах та входах до ліцею  розміщено контейнери/урни з кришкою для використаних масок та рукавичок з чіткою яскравою відміткою
«ВИКОРИСТАНІ МАСКИ ТА РУ КАВИЧКИ».
Медична сестра
Адміністрація
Завгосп
Учителі
Класні керівники


Після кожного зняття засобів індивідуального захисту  (захисних масок одноразових рукавичок) перед одяганням чистих засобів індивідуального захисту, працівники, учні повинні ретельно вимити руки з милом a6o обробити антисептичним засобом
Медична сестра
Адміністрація
Завгосп
Учителі
Класні керівники






Додаток 2
До наказу №105
від «_31_» __08__ 2020 року
 «Про режим роботи у
2020/2021 навчальному році»


Режим роботи  у 2020/2021 навчальному році
07:30 – передача чергування від сторожа черговому гардеробнику
08:00 – 08:15 – прийом учнів середніх та старших класів
08:15-8:30 - прийом учнів початкових класів 
11:30-16:00 – робота групи продовженого дня (1 класи)
13:15-17:00 – робота групи продовженого дня (2-4 класи), робота гуртків та секцій









Додаток 3
До наказу №105
від «_31_» __08__ 2020 року
 «Про режим роботи у
2020/2021 навчальному році»

Розклад дзвінків

Урок
1 клас
2-4 клас
Пари 
5-11 класи
1
8:30-9:05
8:30-9:10
І
08:30-09:15
2
9:15-9:50
9:20-10:00

09:25-10:10
3
10:10-10:45
10:20-11:00
ІІ
10:30-11:15
4
10:55-11:30
11:20-12:00

11:25-12:10
5

12:10-12:50
ІІІ
12:30-13:15
6

13:00-13:40

13:25-14:10
7


ІV
14:20-15:05




15:15-16:00




Додаток 4
До наказу №105
від «_31_» __08__ 2020 року
 «Про режим роботи у
2020/2021 навчальному році»

Графік 
харчування учнів 
У 2020/2021 навчальному році
№ п/п
Клас
Час
Кіл- учнів
1.
1-А, 1-Б
9/50
46
2.
2-А, 2-Б 
10/10
39
3.
3 клас
9/10
30
4.
4
9/10
27
5.
Учні соціальних категорій 
12/10
33
6.
Старша школа (по талонах)
11/15
















Додаток 5
До наказу №105
від «_31_» __08__ 2020 року
 «Про режим роботи у
2020/2021 навчальному році»


Графік допуску та руху учнів 
№
п/п
Ліве крило 
Праве крило 
8:00

6-Б,  6-А,10, 8, 5-Б
7,  9, 5-А,11
8:15

1-Б, 4,2-Б
1-А, 2-А, 3
 





Додаток 6
До наказу №105
від «_31_» __08__ 2020 року
 «Про режим роботи у
2020/2021 навчальному році»

Графік провітрювання навчальних кабінетів

№ класу
№ уроку
1 клас
2-4 клас
5-11 класи
Після 1 уроку
9:05-9:15
9:10-9:20
9:15-9:25
Після 2 уроку
9:50-10:00
10:00-10:10
10:10-10:20
Після 3 уроку
10:45-10:55
11:00-11:10
11:15-11:25
Після 4 уроку
11:30-11:40
12:00-12:10
12:10-12:20
Після 5 уроку

12:50-13:00
13:20-13:25
Після 6 уроку

13:40-13:50
14:10-14:20
Після 7 уроку


15:05-15:15


