УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ
ПОДІЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД І – ІІІ
СТУПЕНІВ
«НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР №6»
ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА
Від 31 серпня 2020

Режим роботи НРЦ №6 під час карантину
Зелена зона
Час роботи 07.00-21.00
1. Початок роботи: 07.00-8.30, допуск педагогів та здобувачів освіти до НРЦ №6
на три різні входи – центральний, еваковихід №3, еваковихід №5. Проведення
термоскринінгу, миття рук, розміщення в закріплених кабінетах.
2. Проведення уроків згідно розкладу за освітніми програмами згідно
календарно-тематичного планування. Проведення окремих уроків на повітрі.
Проведення частково на повітрі окремих уроків (природознавство, географія,
історія, українська література, іноземні мови, зарубіжна література).
3. Проведення провітрювання класів після кожного уроку протягом 10 хвилин.
4. Організація харчування:
Сніданок - 07.30
Другий сніданок: молодша школа – 10.10, середня і старша школа – 11.05
Обід - молодша школа 13.00, середня школа і старша школа
(відповідно розкладу)

14.00 – 15.00

Вечеря – 19.00
5. Організація харчування в приміщенні їдальні для здобувачів освіти згідно
затвердженого графіку з дотриманням дистанції між столами 1,5 м..
6. Проведення вологого прибирання на великих перервах після другого та
четвертого уроків силами техперсоналу.
7. Зміна масок педагогів та здобувачів освіти об 11:00, 14:00,17:00 годині.
8.Рух учнів та педагогів по правій стороні коридорів, використовуючи
розмітку «ВХІД-ВИХІД»

9.Утилізація одноразових масок в окремі спеціальні контейнери, які
знаходяться у вестибюлі закладу.
10.Гуртки працюють з 13.30 до 18.30.
Жовта зона
Час роботи 07.00-21.00
1. Початок роботи закладу 07.00.-08.30, допуск педагогів та здобувачів освіти
до НРЦ №6 на три різні входи – центральний, еваковихід №3, еваковихід №5.
Проведення термоскринінгу, обробка рук антисептиком, розміщення в
закріплених кабінетах.
2. Проведення уроків згідно розкладу за освітніми програмами згідно
календарно-тематичного планування. Проведення окремих уроків на повітрі.
Проведення частково на повітрі окремих уроків (природознавство, географія,
історія, українська література, іноземні мови, зарубіжна література).
Ущільнення навчального матеріалу, проведення вивчення теоретичного
матеріалу, вивчення матеріалу на випередження.
3. Захисні маски можуть не використовуватися під час проведення занять у
навчальних приміщеннях. Під час пересування приміщеннями закладу освіти
використання захисних масок для учнів 5-12 класів та персоналу закладу є
обов'язковим.
4. Проведення провітрювання класів після кожного уроку протягом 10 хвилин.
5. Організація харчування:
Сніданок - 07.30
Другий сніданок: молодша школа – 10.10, середня і старша школа – 11.05
Обід - молодша школа 13.00, середня школа і старша школа
(відповідно розкладу)

14.00 – 15.00

Вечеря – 19.00
Харчування в приміщенні їдальні для здобувачів освіти згідно
затвердженого графіку, з дотриманням дистанції між столами 1.5 м.
6. Проведення вологого прибирання на великих перервах після другого та
четвертого уроків силами техперсоналу.
7. Зміна масок педагогів та здобувачів освіти об 11:00, 14:00,17:00 годині.
8. Рух учнів та педагогів по правій стороні коридорів.

9. Утилізація одноразових масок в окремі спеціальні контейнери, які
знаходяться у вестибюлі закладу.
10.Гуртки працюють з 13.30 до 18.30.

Помаранчева зона
Час роботи 07.00-21.00
1. Початок роботи закладу 07.00.-08.30, допуск педагогів та здобувачів освіти
до НРЦ №6 на три різні входи – центральний, еваковихід №3, еваковихід №5.
Проведення термоскринінгу, обробка рук антисептиком, розміщення в
закріплених кабінетах.
2. Проведення уроків згідно розкладу за освітніми програмами згідно
календарно-тематичного планування. Проведення окремих уроків на повітрі
Проведення частково на повітрі окремих уроків (природознавство, географія,
історія, українська література, іноземні мови, зарубіжна література).
Ущільнення навчального матеріалу, проведення вивчення теоретичного
матеріалу, вивчення матеріалу на випередження.
3. Під час пересування приміщеннями закладу освіти використання захисних
щитків на обличчя для працівників, для учнів 5-12 класів захисних масок є
обов'язковим.
4. Проведення провітрювання класів після кожного уроку протягом 10 хвилин.
5. Організація харчування:
Сніданок - 07.30
Другий сніданок: молодша школа – 10.10, середня і старша школа – 11.05
Обід - молодша школа 13.00, середня школа і старша школа
(відповідно розкладу)

14.00 – 15.00

Вечеря – 19.00
Харчування в приміщенні їдальні для здобувачів освіти згідно
затвердженого графіку, з дотриманням дистанції між столами 1.5 м.
6. Проведення вологого прибирання на великих перервах після другого та
четвертого уроків силами техперсоналу.
7. Зміна масок педагогів та здобувачів освіти об 11:00, 14:00,17:00 годині.

8. Рух учнів та педагогів по правій стороні коридорів.
9. Утилізація одноразових масок в окремі спеціальні контейнери, які
знаходяться у вестибюлі закладу.
10.Гуртки працюють з 13.30 до 18.30.
Червона зона
1. НРЦ №6 закритий на карантин.
2. Навчання відбувається з використанням технологій дистанційного навчання,
можливостей Інтернет, на різник платформах.
3. Навчання здобувачів освіти відбувається за новим розкладом зі зменшеною
кількістю уроків, виділення навчального матеріалу для самостійного
опрацювання, але обов’язковою перевіркою.

Директор НРЦ №6

Шевченко Л.В.

