1.4 проводить аналіз даних, отриманих від працівників та батьків учнів, або
осіб, які їх замінюють, щодо поширення захворювання ;

1.1.

організовує чітку систему дистанційного навчанняіз самостійним

опрацюванням матеріалу (розклад, критерії оцінювання, узгодження кількості
контрольних робіт (не більше 3 на тиждень) із врахуванням вікових
особливостей щодо виконання домашніх завдань). Домашні завдання мають
бути посильними для самостійного виконання дітьми (мати чіткі поради та
інструкції);
1.2.

продовжити навчання педагогів у напрямі опанування інформаційними

технологіями та їх ефективного використання в роботі;
1.3.

розмістити

записи

відеоуроків

з

різних

навчальних

предметів,

презентацій, відео конференцій на сайті ЗЗСО;
1.4.

інформувати учнів та батьків про освітні ресурси, що сприяють

кращому засвоєнню знань учнів із різними рівнями підготовки;
2.Педагогічні працівники:

2.1.

продовжують

працювати

з

учнями,

використовуючи

технології

дистанційного навчання, до повного відновлення освітнього процесу в закладі
освіти.
2.2.організувуютьдистанційне навчання за допомогою: поєднання онлайнзанять через Zoom, Google, заздалегідь записаних відеоуроків, презентацій від
вчителів чи із зовнішніх освітніх ресурсів; ретельно підібраних завдань для
самостійної роботи із подальшою перевіркою; використання безкоштовних
вебсерверів та платформ, наприклад, Google, Classroom.

3.Медичний працівник закладу потижнево подає узагальнену інформацію про
кількість хворих дітей та педагогів працівників директору ОЗ
4.Технічні

працівники

закладу

проводити

провітрювання

навчальних

приміщень, дезінфікувати ручки дверей, поручні, підвіконня, предмети у
туалетних кімнатах.
5.Структура навчального року, передбачає можливість внесення змін до
термінів проведення канікул, початку та завершення навчальних семестрів, з
урахуванням епідеміологічної ситуації;
Структура 2020-2021 навчального року
І семестр
01.09.-23.10.2020 р.
26.10.-30.10.2020р.-осінні канікули
02.11.-24.12.2020 р.
25.12.-10.01.2021 р.-зимові канікули
ІІ семестр
11.01.-19.03.2021 р.
22.03.-28.03.2021 р.- весняні канікули
29.03.-28.05.2021 р.
6. Батькам або особам, які їх замінюють:
1.Кожного ранку перед приходом до школи виконувати замір температури і
перевіряти наявність респіраторних симптомів:
* Наявність температури вище 36,6 чи поява респіраторних симптомів.
* Наявність зв'язку з груповим спалахом захворювання на території країни або
наявність недавнього візиту закордон.
2.Якщо дитина знаходиться на домашній ізоляції, батьки повинні навчити 'її
дотримуватися таких профілактичних заходів:
*Залишатися вдома.
*Жити окремо в ізольованому просторі, якщо це можливо.

*Часто провітрювати приміщення.
*Приймайти їжу наодинці.
3.Якщо

учень

знаходиться

на

домашній

ізоляції,

батькам

необхідно

дотримуватися таких профілактичних заходів:
4.Під час перебування на ізоляції щодня ретельно перевіряти стан здоров'я на
наявність високої температури чи респіраторних симптомів.
5.Під час періоду ізоляції члени сім'ї або співмешканці повинні максимально
уникати контакту з хворим учнем:
-

забороняється контактувати з літніми людьми, вагітними, малими дітьми,

людям з хронічними захворюваннями або онкологією.
-

забороняється прийом гостей.

6. Жити в окремому приміщенні з дитиною на ізоляції і часто провітрювати
його кімнату.
7.Використовувати різні особисті предмети (рушники, посуд тощо) при
користуванні спільним туалетом або душовою кабіною, дезінфікувати їх
(наприклад, домашнім розчином хлорної рідини).

