
Відділ освіти   Марганецької міської ради 

Марганецька гуманітарна гімназія ім. Т. Шевченка 
 

НАКАЗ 
 

28.08.2020           № 66-о 
 

Про організацію освітнього  

процесу  на  2020-2021 н.р. 
 

              Відповідно до законів України «Про освіту» (зі змінами), «Про дошкільну 

освіту» (зі змінами), «Про повну загальну середню освіту», «Про позашкільну 

освіту» (зі змінами), «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, 

спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби 

(COVID-19)», «Про охорону праці», Державних санітарних правил і норм 

влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації 

навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.5.2.008-01), Санітарного регламенту 

дошкільних навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства охорони 

здоров’я України від 24.03.2016  року № 234, на виконання рішення виконкому 

Марганецької міської ради від 22 квітня 2020 року № 199  «Про підсумки 

опалювального сезону у 2019/2020 році та затвердження заходів щодо 

підготовки закладів освіти до нового 2020/2021 навчального року і осінньо-

зимового періоду», наказу відділу освіти Марганецької міської ради від 

18.06.2019 р.  № 196 «Про підготовку та організований початок 2020-2021 

навчального року в закладах освіти міста»,  з метою створення належних умов 

для організованого початку 2020/2021 навчального року в закладі освіти, 

забезпечення рівного доступу до якісної освіти 
 

НАКАЗУЮ: 
 

 1. Затвердити  по Марганецькій гуманітарній гімназії ім. Т.Шевченка таку 

структуру навчального року: 

1.1. Провести свято День знань 01 вересня  2020 року для 1-х та 11-го 

класів о 8-30 годині. 

1.2. Для учнів 2-10-х класів заняття розпочати 01 вересня єдиним 

інтегрованим уроком присвяченого правилам безпечного навчання під час 

карантину.  

1.3. Закінчити навчальний рік: 

- для 1-11  класів не пізніше 1 липня 2021 року;  

1.4. Навчальний рік поділити на 2 семестри: І семестр з 01  вересня  по  24  

грудня 2020 року;  ІІ семестр з 11 січня  по 28 травня 2021 року. 

1.5. Протягом навчального року провести канікули у такі терміни: 

осінні –   з 26 жовтня по 01 листопада 2020 року; 

зимові –  з 25 грудня по 10 січня 2021 року; 

весняні –з 22 березня по  28 березня 2021 року 

додаткові канікули для учнів 1-х класів – з 01 лютого 2021 року по 07 лютого  

2021 року 

 



1.6. Провести: 

- свято «Останній дзвоник» - 28 травня 2021 року; 

-  вручення  документів про освіту  випускникам   9-х класів – 15 червня 

2021 року, 11-х класів – після надходження офіційних відомостей з УЦОЯО про 

результати державної підсумкової атестації.  

 2.  Затвердити такий режим роботи гімназії за двома варіантами:  

- звичайний режим - з 8-30  до 15-35 години;  ГПД -  з 11-30 до  17-30 години; 

- на час адаптивного карантину – з 8-15 до 15-30 години; ГПД -  з 11-00 до  17-

00 години. 

3.Навчальний процес організувати за 5-денним тижневим режимом 

занять. 

4.  Встановити таку тривалість уроків: 

- у 1 класах –  35 хвилин 

- у 2-4 класах –  40 хвилин 

- у 5 -11 класах -  45 хвилин 

4.1. У зв’язку з тривалістю уроків в 1-х класах – 35 хвилин, 2-4-і класах – 

40 хвилин перерви для учнів початкової школи подовжити. 

 5.  Встановити розклад дзвоників: 

     - на час адаптивного карантину:       - у звичайному режимі:       

1 урок      8-15 –   8-55 

2 урок      9-00 –   9-45 

3 урок    10-00 – 10-45 

4 урок    11-00 – 11-45 

5 урок    12-00 – 12-45 

6 урок    12-55 – 13-40 

7 урок    13-50 – 14-35 

8 урок    14-45 – 15-30 

1 урок     8-30 – 9-15 

2 урок   9-25 – 10-10 

3 урок 10-25 – 11-10 

4 урок 11-25 – 12-10 

5 урок 12-20 – 13-05 

6 урок 13-15 – 14-00 

7 урок 14-05 – 14-50

 

6. Закріпити за кабінетами  такі класи та вчителів : 
 

В-22  1-А Дубицька Н.Н. 

В-23  1-Б Забутна А.М. 

В-33  2-А Крамар Л.А. 

В-21  2-Б Колісник Т.В. 

В-24  3-А Білоус Т.Д.   

В-34  3-Б Пахарчук А.О. 

В-25  4-А Тріленко Л.І. 

В-32  4-Б Тронь Н.В. 

Б-38  5-А  Маслик І.Л. 

В-36  5-Б Чорна Н.Л. 

Б-36  6-А Чорнокнижна Л.М. 

В-13  6-Б Маковецька Л.В.  

А-31  7-А Строганова Н.В. 

Б-32  7-Б Пришляк Н.А. 

Б-23  8-А Журавська Н.І. 

А-33  8-Б Баландіна О.П. 

В-14  9-А Сорока Л.В. 

А-23  9-Б Лапшина Л.І. 

В-15  10 Семенюк Т.С. 

В-26  11 Лавруша О.М.  

Б-35   Воронова Л.Г. 

Каб.технологій  Пєскова М.М. 

Б-33   Дудненко Л.Г. 

А-32   Борис М.В.  

Б-12   Орленко Л.Г.  

А-21      Дровникова Л.М. 

Б-21,22  Конащук О.М. 

Б-25   Перепьолкіна Я.С. 

В-37   Приймук Н.Л. 

В-35   Яковлюк О.Я.  

Б-37   Журавель А.О.  

В-31   Коваленко С.П. 

Каб.логопеда Ляшенко С.В. 



 7. Усім  учителям-предметникам спланувати виконання програм, 

враховуючи структуру та режим навчального року, а також річний план роботи 

гімназії і календарно-тематичні плани з предметів. Плани на І семестр подати 

на затвердження директору до 10 вересня 2020 року, на ІІ семестр – до 11 січня 

2021 року.  

 8. Заступникам директора з навчально-виховної роботи 

ДровниковійЛ.М., Тріленку С.М., Білоус Т.Д.   здійснювати контроль за 

правильністю організації освітнього процесу та правильністю й своєчасністю 

внесення записів до класних журналів. 

9.  Педагогу-організатору Малій О.В. організувати безкоштовне 

харчування учнів пільгових категорій з 02 вересня   2020 року. 

 10. Завгоспу  Маслик Т.В. забезпечити своєчасну підготовку гімназії до 

роботи в осінньо-зимовий період. 

11. Всім учасника освітнього процесу дотримуватись вимог до 

протиепідемічних заходів у закладі освіти на період адаптивного карантину: 

• вхід до закладу – лише у масці або респіраторі; 

• під час занять маски і респіратори можна не використовувати, натомість 

їх використання є обов’язковим під час пересування приміщеннями 

закладу; 

• для учнів 1-4 класів вхід до закладу та пересування приміщеннями 

можливі без маски або респіратора; 

• перед заняттями педагоги мають опитувати учнів щодо самопочуття та 

наявності симптомів COVID-19; якщо виявлено ознаки респіраторної 

хвороби, учень має бути тимчасово ізольований у спеціальному 

приміщенні закладу, після чого про випадок інформують батьків або 

законних представників і приймається рішення про направлення учня до 

закладу охорони здоров’я; 

• у разі підтвердження хвороби COVID-19 в одного з учнів, усі інші учні 

відповідного класу повинні піти на самоізоляцію; 

• у закладі необхідно створити безпечні умови для навчання: організувати 

місця для обробки рук антисептиками, централізований збір 

використаних масок і рукавичок, очищати та дезінфікувати поверхні, 

провітрювати приміщення тощо; 

• обмежити проведення масових заходів у закритих приміщеннях; 

• мінімізувати пересування учнів між кабінетами; 

• не дозволяється організація харчування за типом “шведського столу” і 

самообслуговування.  

 12. Контроль за виконанням  даного наказу  залишаю за собою. 

 

 

 

Директор            Н.В.Березицька 

 


