
Алгоритм щодо організації освітнього процесу в умовах запобігання 

ускладнення епідемічної ситуації внаслідок поширення 

коронавірусної хвороби (COVID-19). 

1.  Режим роботи ЗОШ №81 

1 – 4  класи 

№ 

уроку 

Час проведення перерва Харчування 

1 08.00 – 08.40 

 

08.40-08.50 (10)  - 

2 08.50 – 09.30 09.30 – 09.50 (20) 09.30 – 1А 

09.35 – 2-А 

09.40 – 2-Б 

3 09.50 – 10.30 10.30 – 10.50 (20) 10.30 – 3-А 

10.35 – 3-Б 

10.40 – 4-А 

4 10.50 – 11.30 

 

11.30 – 11.40 (10) - 

5 11.40 – 12.20 

 

12.20 – 12.30 (10)  - 

6 12.30 – 13.10  

 

- - 

ГПД 11.30 – 17.30 12.10, 13.15, 14.30, 15.10, 

15.50, 16.30, 17.10 

13.20 – 13.50 

 

5 – 9  класи 

№ 

уроку 

Час проведення перерва Харчування 

1 08.30 - 09.15 09.15 – 09.25 (10) сніданок 09.15 – 

09.25  

(за потребою) 

2 09.25 – 10.10 

 

10.10 – 10.20 (10)   

3 10.20 – 11.05 11.05 – 11.25 (20)        11.05 – 5 класи 

11.10 – 6-А 

11.15 – 6-Б 

11.20 – 7-А  

4 11.25 – 12.10 12.10 – 12.30 (20) 12.10 – 8-А 

12.15 – 8-Б 

12.20 – 9-А  

5 12.30 -13.15 

 

13.15 – 13.25 (10)  

6 13.25 – 14.10 

 

14.10 – 14.20 (10)   

7 14.20 – 15.05 

 

   

 



2. Графік допуску здобувачів освіти до закладу  

7.15 - щоденний контроль за станом здоров’я та проведення температурного 

скринінгу медичній сестрі, технічним працівникам, буфетниці, педагогічним 

працівникам 1-4 класів, психологу, адміністрації.  

7.30 – 7.35 - опитування педагогічними працівниками 1-4 класів учасників 

освітнього процесу щодо їх самопочуття та наявності симптомів респіраторної 

хвороби. 

У разі виявлення ознак гострої респіраторної хвороби, за відсутності 

батьків, здобувачі освіти тимчасово ізолюються в спеціально відведеному 

приміщенні закладу, інформуються батьки (інші законні представники) та 

приймається узгоджене рішення щодо направлення до закладу охорони здоров’я. 

7.35 – 8.00 – переміщення учасників освітнього процесу 1-4 класів згідно 

маршрутів руху до навчальних приміщень. 

7.55 - щоденний контроль за станом здоров’я та проведення температурного 

скринінгу педагогічним працівникам 5-9 класів, завгоспу, бібліотекару, фахівцю 

з охорони праці, інженеру-електроннику, секретарю.  

8.00 – 8.05 - опитування педагогічними працівниками 5-9 класів учасників 

освітнього процесу щодо їх самопочуття та наявності симптомів респіраторної 

хвороби. 

У разі виявлення ознак гострої респіраторної хвороби, за відсутності 

батьків, здобувачі освіти тимчасово ізолюються в спеціально відведеному 

приміщенні закладу, інформуються батьки (інші законні представники) та 

приймається узгоджене рішення щодо направлення до закладу охорони здоров’я. 

8.05 – 8.25 – переміщення учасників освітнього процесу 5-9 класів згідно 

маршрутів руху до навчальних приміщень. 

Вхід до приміщень закладу дозволяється при наявності захисної маски або 

респіратора. Захисні маски можуть не використовуватися під час проведення 

занять у навчальних приміщеннях. Під час пересування приміщеннями закладу 

освіти використання захисних масок є обов’язковим. 

19.55 - щоденний контроль за станом здоров’я та проведення 

температурного скринінгу сторожам. 

3. Маршрути руху здобувачів освіти  

Пересування до навчальних кабінетів 

7.35 - 1-А через центральний вхід по сходах, тримаючись правої смуги 

пересування,  до кабінету №30;  

7.35 - 3-Б через запасний вхід по коридору першого поверху та сходами, 

тримаючись правої смуги пересування, до кабінету №28; 

7.40 – 2-А через центральний вхід по сходах, тримаючись правої смуги 

пересування, до кабінету №29; 

7.40 – 3-А через запасний вхід по коридору першого поверху та сходами, 

тримаючись правої смуги пересування, до кабінету №27; 



7.45 - 2-Б  через центральний вхід по 1 поверху, тримаючись правої смуги 

пересування, до кабінету №19; 

7.40 – 4-А через запасний вхід по коридору першого поверху та сходами, 

тримаючись правої смуги пересування, до кабінету №25; 

8.05 – 8-А через центральний вхід по 1 поверху, тримаючись правої смуги 

пересування, до кабінету №17; 

8.05 – 5-Б через вхід до основної будівлі по сходах, тримаючись правої 

смуги пересування, до кабінету №10; 

8.10 – 7-А через центральний вхід по сходах, тримаючись правої смуги 

пересування, до кабінету №26; 

8.10 – 6-А через вхід до основної будівлі, тримаючись лівої смуги 

пересування, до кабінету №3; 

8.15 – 9-А через вхід через центральний вхід по 1 поверху, тримаючись 

правої смуги пересування, до кабінету №18; 

8.15 – 5-А через вхід до основної будівлі, тримаючись правої смуги 

пересування, до кабінету №5; 

8.20 – 6-Б через центральний вхід по 1 поверху, тримаючись правої смуги 

пересування, до кабінету №20; 

8.20 – 8-Б через вхід до основної будівлі, тримаючись правої смуги 

пересування, до кабінету №9; 

Освітній процес 

1-А – навчальні заняття в кабінеті №30 та спортивному залі згідно розкладу 

занять, перерви біля кабінету №30, провітрювання кабінету 8.35 – 8.50, 9.25 – 

9.50, 10.25 – 10.50, 11.25 – 11.40; перерва на свіжому повітрі в осінній період та 

за сприятливих погодних умов з 10.25 до 10.50, вихід на територію закладу освіти 

після уроків: пересування по лівій смузі 2 поверху та сходами на 1 поверх та 

через центральний вихід на шкільне подвір’я, прибирання кабінету №30; 

2-А – навчальні заняття в кабінеті №29, кабінеті інформатики та 

спортивному залі згідно розкладу занять, перерви біля кабінету №29, 

провітрювання кабінету 8.40 – 8.50, 9.30 – 9.50, 10.30 – 10.50, 11.30 – 11.40; 

перерва на свіжому повітрі в осінній період та за сприятливих погодних умов з 

10.30 до 10.50, вихід на територію закладу освіти після уроків: пересування по 

лівій смузі 2 поверху та сходами на 1 поверх та через центральний вихід на 

шкільне подвір’я, прибирання кабінету №29; 

2-Б – навчальні заняття в кабінеті №19, кабінеті інформатики та 

спортивному залі згідно розкладу занять, перерви біля кабінету №19, 

провітрювання кабінету 8.40 – 8.50, 9.30 – 9.50, 10.30 – 10.50, 11.30 – 11.40; 

перерва на свіжому повітрі в осінній період та за сприятливих погодних умов з 

10.30 до 10.50, вихід на територію закладу освіти після уроків: пересування по 

лівій смузі 1 поверху через центральний вихід на шкільне подвір’я, прибирання 

кабінету №19; 

3-А - навчальні заняття в кабінеті №27, кабінеті інформатики та 

спортивному залі згідно розкладу занять, перерви біля кабінету №27, 

провітрювання кабінету 8.40 – 8.50, 9.30 – 9.50, 10.30 – 10.50, 11.30 – 11.40; 

перерва на свіжому повітрі в осінній період та за сприятливих погодних умов з 

9.30 до 9.50, вихід на територію закладу освіти після уроків: пересування по лівій 



смузі 2 поверху та сходами на 1 поверх та через центральний вихід на шкільне 

подвір’я, прибирання кабінету №27; 

3-Б - навчальні заняття в кабінеті №28, кабінеті інформатики та 

спортивному залі згідно розкладу занять, перерви біля кабінету №28, 

провітрювання кабінету 8.40 – 8.50, 9.30 – 9.50, 10.30 – 10.50, 11.30 – 11.40; 

перерва на свіжому повітрі в осінній період та за сприятливих погодних умов з 

9.30 до 9.50, вихід на територію закладу освіти після уроків: пересування по лівій 

смузі 2 поверху та сходами на 1 поверх та через центральний вихід на шкільне 

подвір’я, прибирання кабінету №28; 

4-А - навчальні заняття в кабінеті №25, кабінеті інформатики та 

спортивному залі згідно розкладу занять, перерви біля кабінету №25, 

провітрювання кабінету 8.40 – 8.50, 9.30 – 9.50, 10.30 – 10.50, 11.30 – 11.40; 

перерва на свіжому повітрі в осінній період та за сприятливих погодних умов з 

9.30 до 9.50, вихід на територію закладу освіти після уроків: пересування по лівій 

смузі 2 поверху та сходами на 1 поверх та через центральний вихід на шкільне 

подвір’я, прибирання кабінету №25; 

5-А - навчальні заняття в кабінеті №5, кабінеті інформатики, фізики, 

майстернях та спортивному залі згідно розкладу занять, перерви на 1 поверсі біля 

кабінету №5, провітрювання кабінету 9.15 – 9.25, 10.10 – 10.20, 11.05 – 11.25, 

12.10 – 12.30, 13.15 – 13.25; перерва на свіжому повітрі в осінній період та за 

сприятливих погодних умов з 12.10 до 12.30, вихід на територію закладу освіти 

після уроків: пересування по лівій смузі 1 поверху та через вихід основної будівлі 

на шкільне подвір’я, прибирання кабінету №5; 

5-Б - навчальні заняття в кабінеті №10, кабінеті інформатики, фізики, 

майстернях та спортивному залі згідно розкладу занять, перерви на 2 поверсі біля 

кабінету №10, провітрювання кабінету 9.15 – 9.25, 10.10 – 10.20, 11.05 – 11.25, 

12.10 – 12.30, 13.15 – 13.25; перерва на свіжому повітрі в осінній період та за 

сприятливих погодних умов з 12.10 до 12.30, вихід на територію закладу освіти 

після уроків: пересування по лівій смузі 2 поверху сходами на 1 поверх  та через 

вихід основної будівлі на шкільне подвір’я, прибирання кабінету №10; 

6-А - навчальні заняття в кабінеті №3, кабінеті інформатики, фізики, 

майстернях та спортивному залі згідно розкладу занять, перерви на 1 поверсі біля 

кабінету №3, провітрювання кабінету 9.15 – 9.25, 10.10 – 10.20, 11.05 – 11.25, 

12.10 – 12.30, 13.15 – 13.25; перерва на свіжому повітрі в осінній період та за 

сприятливих погодних умов з 12.10 до 12.30, вихід на територію закладу освіти 

після уроків: пересування по лівій смузі 1 поверху та через вихід основної будівлі 

на шкільне подвір’я, прибирання кабінету №3; 

6-Б - навчальні заняття в кабінеті №20, кабінеті інформатики, фізики, 

майстернях та спортивному залі згідно розкладу занять, перерви на 1 поверсі біля 

кабінету №20, провітрювання кабінету 9.15 – 9.25, 10.10 – 10.20, 11.05 – 11.25, 

12.10 – 12.30, 13.15 – 13.25; перерва на свіжому повітрі в осінній період та за 

сприятливих погодних умов з 12.10 до 12.30, вихід на територію закладу освіти 

після уроків: пересування по лівій смузі 1 поверху та через центральний вихід на 

шкільне подвір’я, прибирання кабінету №20; 

7-А -  навчальні заняття в кабінеті №26, кабінеті інформатики, фізики, 

майстернях та спортивному залі згідно розкладу занять, перерви на 1 поверсі біля 

кабінету психолога, провітрювання кабінету 9.15 – 9.25, 10.10 – 10.20, 11.05 – 



11.25, 12.10 – 12.30, 13.15 – 13.25; перерва на свіжому повітрі в осінній період та 

за сприятливих погодних умов з 12.10 до 12.30, вихід на територію закладу освіти 

після уроків: пересування по лівій смузі 2 поверху та сходами на 1 поверх та 

через центральний вихід на шкільне подвір’я, прибирання кабінету №26; 

8-А - навчальні заняття в кабінеті №17, кабінеті інформатики, фізики, 

майстернях та спортивному залі згідно розкладу занять, перерви на 1 поверсі в 

переході між будівлями, провітрювання кабінету 9.15 – 9.25, 10.10 – 10.20, 11.05 

– 11.25, 12.10 – 12.30, 13.15 – 13.25, 14.10- 14.20; перерва на свіжому повітрі в 

осінній період та за сприятливих погодних умов з 11.05 до 11.25, вихід на 

територію закладу освіти після уроків: пересування по лівій смузі 1 поверху та 

через центральний вихід на шкільне подвір’я, прибирання кабінету №17; 

8-Б  - навчальні заняття в кабінеті №9, кабінеті інформатики, фізики, 

майстернях та спортивному залі згідно розкладу занять, перерви на 1 поверсі біля 

кабінету №7, провітрювання кабінету 9.15 – 9.25, 10.10 – 10.20, 11.05 – 11.25, 

12.10 – 12.30, 13.15 – 13.25, 14.10- 14.20; перерва на свіжому повітрі в осінній 

період та за сприятливих погодних умов з 11.05 до 11.25, вихід на територію 

закладу освіти після уроків: пересування по лівій смузі 1 поверху та через вихід 

основної будівлі на шкільне подвір’я, прибирання кабінету №9; 

9-А - навчальні заняття в кабінеті №18, кабінеті інформатики, фізики, 

майстернях та спортивному залі згідно розкладу занять, перерви на 1 поверсі біля 

кабінету №18, провітрювання кабінету 9.15 – 9.25, 10.10 – 10.20, 11.05 – 11.25, 

12.10 – 12.30, 13.15 – 13.25, 14.10- 14.20; перерва на свіжому повітрі в осінній 

період та за сприятливих погодних умов з 11.05 до 11.25, вихід на територію 

закладу освіти після уроків: пересування по лівій смузі 1 поверху та через 

центральний вихід на шкільне подвір’я, прибирання кабінету №18; 

Харчування 

1-А – 9.25 пересування по лівій смузі 2 поверху та сходами на 1 поверх та 

до їдальні, миття рук в їдальні та прийом їжі  з 9.30 за столами 1 ряду, повернення 

до класної кімнати №30 по правій смузі пересування; 

2-А - 9.30 пересування по лівій смузі 2 поверху та сходами на 1 поверх та до 

їдальні, миття рук в їдальні та прийом їжі  з 9.35 за столами 2 ряду, повернення 

до класної кімнати №29 по правій смузі пересування; 

2-Б – 9.35 пересування по лівій смузі 1 поверху та до їдальні, миття рук в 

їдальні та прийом їжі  з 9.40 за столами 3 ряду, повернення до класної кімнати 

№19 по правій смузі пересування; 

3-А - 10.30 пересування по лівій смузі 2 поверху та сходами на 1 поверх та 

до їдальні, миття рук в їдальні та прийом їжі  з 10.35 за столами 1 ряду, 

повернення до класної кімнати №27 по правій смузі пересування; 

3-Б - 10.35 пересування по лівій смузі 2 поверху та сходами на 1 поверх та 

до їдальні, миття рук в їдальні та прийом їжі  з 10.40 за столами 2 ряду, 

повернення до класної кімнати №28 по правій смузі пересування; 

4-А - 10.40 пересування по лівій смузі 2 поверху та сходами на 1 поверх та 

до їдальні, миття рук в їдальні та прийом їжі  з 10.45 за столами 3 ряду, 

повернення до класної кімнати №25 по правій смузі пересування; 

5-А - 11.05 пересування по лівій смузі 1 поверху основної будівлі по 

переходу, 1 поверхом прибудови та до їдальні, миття рук в їдальні та прийом їжі  



з 11.10 за столами 1 ряду, повернення до класної кімнати №5 по правій смузі 

пересування; 

5-Б - 11.05 пересування по лівій смузі 2 поверху, сходами до 1 поверху, 1 

поверхом основної будівлі, по переходу, 1 поверхом прибудови та до їдальні, 

миття рук в їдальні та прийом їжі  з 11.10 за столами 1 ряду, повернення до 

класної кімнати №10 по правій смузі пересування; 

6-А - 11.10 пересування по лівій смузі 1 поверху основної будівлі по 

переходу, 1 поверхом прибудови та до їдальні, миття рук в їдальні та прийом їжі  

з 11.15 за столами 2 ряду, повернення до класної кімнати №3 по правій смузі 

пересування; 

 

6-Б - 11.10 пересування по лівій смузі 1 поверху прибудови та до їдальні, 

миття рук в їдальні та прийом їжі  з 11.15 за столами 2 ряду, повернення до 

класної кімнати №20 по правій смузі пересування; 

7-А - 11.15 пересування по лівій смузі 2 поверху прибудови, сходами на 1 

поверх та до їдальні, миття рук в їдальні та прийом їжі  з 11.20 за столами 3 ряду, 

повернення до класної кімнати №26 по правій смузі пересування; 

8-А - 12.10 пересування по лівій смузі 1 поверху прибудови та до їдальні, 

миття рук в їдальні та прийом їжі  з 12.15 за столами 1 ряду, повернення до 

класної кімнати №17 по правій смузі пересування; 

8-Б - 12.10 пересування по лівій смузі 1 поверху основної будівлі по 

переходу, 1 поверхом прибудови та до їдальні, миття рук в їдальні та прийом їжі  

з 12.20 за столами 2 ряду, повернення до класної кімнати №9 по правій смузі 

пересування; 

9-А - 12.20 пересування по лівій смузі 1 поверху прибудови та до їдальні, 

миття рук в їдальні та прийом їжі  з 12.25 за столами 3 ряду, повернення до 

класної кімнати №18 по правій смузі пересування. 

 

 

 


