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Рекомендації щодо організації освітнього процесу в ліцеї в умовах карантинних обмежень у 2020-2021 

навчальному році 

                                                                                                                                                                                                                                 

«Зелений рівень епідеміологічної небезпеки»: вимоги до «зеленої зони», що визначена МОЗ  

Заборонено Дозволяється Вимоги  Організація освітнього процесу 
- допуска

ти до роботи 

персонал 

ЗП(ПТ)О без 

засобів 

індивідуальног

о захисту (далі 

– ЗІС) та без 

проведення 

термометрії 

безконтактним 

термометром у 

закладі; 

- допуска

ти на робоче 

місце 

працівників із 

ознаками 

гострого 

респіраторного 

захворювання 

або 

підвищеною 

температурою 

тіла понад 37,2 

ºС; 

- допуск до 

ЗП(ПТ)О 

батьків або 

супроводжуюч

- відвідувати заклади 

освіти здобувачами 

П(ПТ)О в звичайному 

режимі; 

- реалізувати відповідні 

заходи для організації 

індивідуального навчання 

для здобувачів освіти з 

хронічними 

захворюваннями 

(цукровий діабет, 

гіпертонічна хвороба, 

бронхіальна астма, 

хвороби органів дихання, 

розлади імунної системи 

тощо); 

- перебувати без маски під 

час занять, на 

уроках/заняттях в 

ЗП(ПТ)О; 

- пересуватися по 

ЗП(ПТ)О  відповідно до 

визначених маршрутів та 

графіків у масках; 

- проводити заняття з 

окремих предметів на 

свіжому повітрі; 

- проводити культурні, 

спортивні, розважальні та 

інші заходи на свіжому 

- проводити температурний скринінг 

персоналу при вході у заклад; 

- опитувати здобувачів освіти про самопочуття 

перед початком занять;  

- провести позаплановий інструктаж для всіх 

працівників ЗП(ПТ)О та здобувачів освіти щодо 

дотримання санітарних та протиепідемічних заходів; 

- організувати місця для дезінфекції рук на 

вході до ЗП(ПТ)О та всіх приміщень; 

- мінімізувати пересування здобувачів освіти 

між кабінетами/класами; 

- розробити режим роботи ЗП(ПТ)О з 

урахуванням різного часу початку/закінчення 

уроків, перерв між нами; графік допуску здобувачів 

освіти до ЗП(ПТ)О, маршрути руху (розмітка на 

підлозі), використовувати запасні виходи ; 

- виокремити зони переміщення різних груп; 

- забезпечити проведення окремих уроків та 

позаурочних заходів на свіжому повітрі; 

- проводити провітрювання після кожного 

уроку (10 хв.); 

- очищати та дезінфікувати поверхні у кінці 

робочого дня після занять; 

- організувати місця для збору використаних 

ЗІС, розмістити на території закладу освіти 

контейнери з кришками та поліетиленові пакети для  

збору використаних ЗІС.  

- мити руки перед зняттям та надіванням ЗІЗ; 

- забезпечити наявність у санітарних кімнатах 

рідкого мила, паперових рушників/електросушарки, 

Очне навчання  

Закріплення за навчальними  групами  

кабінетів:  

 

106 22 

107 27 

109 28 

110 39 

201 ТУ-3 

202 ТУ-8 

210 17 

211 26 

302 16 

305 ТУ-5 

307 29 

308 38 

309 18 

402 36 

403 32 

405 37 

406 12 

407 ТУ-2 

408 19 

 Можливе використання в освітньому процесі 

кабінетів інформатики, фізики, хімії, біології, 

при дотриманні протиепідемічних заходів.  

При зміні навчальних груп у 

кабінетах/майстернях/лабораторіях додатково 

проводити дезінфекцію приміщень. Після 



их осіб (крім 

дітей з 

інвалідністю); 

- входити 

без маски у 

приміщення/пе

ресування 

приміщеннями 

ЗП(ПТ)О; 

- викорис

тання 

багаторазових 

(тканинних) 

рушників;  

- залишат

и самовільно 

місце 

самоізоляції, 

обсервації 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

повітрі за участі не більше 

1 особи на 5 кв. метрів, 

дистанції не менше ніж 

1,5 метри відповідно до 

протиепідемічних вимог; 

- організовувати роботу 

бібліотек, гуртків, секцій 

відповідно до 

затверджених графіків з 

дотриманням 

протиепідемічних вимог 

- проводити лабораторні 

заняття у спеціалізованих 

кабінетах (фізики, хімії, 

інформатики, іноземної 

мови) за умови 

дотримання санітарно 

епідеміологічних вимог 

(прибирання, 

провітрювання);  

- проводити виробниче 

навчання в навчальних 

майстернях/лабораторіях з 

поділом на підгрупи за 

умови дотримання 

санітарно 

епідеміологічних вимог 

(прибирання, 

провітрювання); 

- проходження 

виробничого навчання та 

виробничої практики на 

підприємствах, установах, 

організаціях відповідно до 

укладених договорів. 

антисептиків для обробки рук тощо; 

- забезпечити працівників закладу освіти ЗІС (1 

маска 3 години); 

- проводити роз’яснювальну роботу щодо 

дотримання учасниками освітнього процесу правил 

особистої гігієни; розмістити інформаційні 

матеріали; 

- ознайомити з алгоритмом дій на випадок 

виявлення хворого в приміщенні (визначені в 

Регламенті); 

- забезпечити медичні пункти: безконтактними 

термометрами, дезінфікуючими, антисептичними 

засобами для рук ,ЗІС; 

- обладнати спеціальне приміщення для тимчасового 

ізолювання хворих; 

- ізолювати тимчасово здобувача освіти, у разі 

виявлення гострої респіраторної хвороби, в 

спеціальному відведеному приміщенні ЗП(ПТ)О; 

- забезпечити дотримування обсягів домашніх 

завдань відповідно до нормативів ДержСанПіНу:  

- не здійснювати перевантаження здобувачів освіти; 

- забезпечити зберігання дезінфікуючих засобів та 

інвентарю для прибирання в окремому приміщенні; 

- проводити широку роз’яснювальну роботу з 

батьками або особам, які їх замінюють щодо 

організації освітнього процесу та ознайомити їх 

шляхом розміщення інформації (у тому числі у 

вигляді відеозвернень) на офіційному веб-сайті 

закладу освіти, соціальних мережах тощо. 

проведення занять у кінці робочого дня/зміни 

проводити очищення і дезінфекцію поверхонь, 

у тому числі дверних ручок, столів, місць для 

сидіння, перил тощо. Забезпечити соціальне 

дистанціювання теоретичного та виробничого 

навчання, нанести тимчасове маркування з 

дистанцією 1,5 м у приміщеннях загального 

перебування . 

За заявами здобувачів освіти (якщо їм 

виповнилось 18 років), батьків (законних 

представників) здобувачів освіти (якщо вони 

не досягли 18 років) надати можливість щодо 

переведення у період адаптивного карантину  

на індивідуальну чи дистанційну форму 

навчання. 

Класним керівникам, майстрам виробничого 

навчання проаналізувати стан забезпечення 

учасників освітнього процесу гаджетами та 

Інтернетом, звернувши особливу увагу на 

здобувачів освіти, що опинились у СЖО. 

Провести інвентаризацію наявного в ліцеї 

комп’ютерного обладнання, надати можливість 

його використання педагогічними 

працівниками.  

Виробниче навчання та виробничу практику 

проводити за окремим графіком з обов’язковим 

погодженням із роботодавцями. 

У разі неможливості забезпечення роботи 

підприємств, організацій, установ в умовах 

карантинних обмежень здійснювати виробниче 

навчання - практику в майстернях. 

Заступнику директора з НВР, медичному 

працівнику, комеданту та вихователям 

гуртожитку контролювати дотримання 

Тимчасових рекомендацій щодо  організації   

протиепідемічних заходів у гуртожитку в 

період карантину в зв'язку  з поширенням 

коронавірусної хвороби (COVID-19) серед 
мешканців гуртожитку 

 



 

«Жовтий рівень епідеміологічної небезпеки»: вимоги до «жовтої зони», що визначені МОЗ 

Заборонено Дозволяється Вимоги Організація освітнього процесу 
Зелений рівень 

+ 

‒ відвідувати (упродовж двох 

тижнів) ЗП(ПТ)О особам 

(здобувачам освіти/працівникам), 

які були в контакті з хворими; 

‒ проводити освітній процес у 

форматі онлайн (упродовж двох 

тижнів) у навчальних кабінетах/ 

майстернях/лабораторіях та/або 

навчальних приміщеннях, у яких 

виявлено здобувача 

освіти/педагога з підозрою на 

COVID-19. 

 

- відвідувати заклади освіти 

здобувачами П(ПТ)О в 

звичайному режимі, окрім 

здобувачів освіти/груп, які 

переведені до «червоного 

рівня»; 

- перебувати без маски під час 

занять, на уроках/заняттях в 

ЗП(ПТ)О; 

- обмежити пересування по 

ЗП(ПТ)О; 

- проводити заняття з окремих 

предметів на свіжому повітрі; 

- організовувати роботу 

бібліотек, гуртків, секцій 

безпосередньо в кабінетах, в 

яких навчаються здобувачі 

освіти з дотриманням 

рекомендованих 

протиепідемічних вимог та 

проведенням дезінфекційних 

заходів 

- проходження виробничого 

навчання та виробничої 

практики на підприємствах, 

установах, організаціях 

відповідно до укладених 

договорів та дотриманням 

рекомендованих 

протиепідемічних вимог та 

проведенням дезінфекційних 

заходів. 

 

 

Зелений рівень 

+ 

-  збільшити кратність 

прибирання та дезінфекції поверхонь 

на поверсі, де навчалась група, що 

переведена до «червоного рівня» та в 

місцях загального користування; 

- обмежити рух учнів по 

ЗП(ПТ)О; 

- організувати освітній процес, 

для здобувачів освіти, які навчаються 

на одному поверсі з групою, що 

переведена до «червоного рівня» 

виключно на цьому ж поверсі; 

- зменшити обсяг домашніх 

завдань для здобувачів освіти, які 

перебувають на дистанційному 

навчанні; 

- спілкування педагогічних 

працівників між собою, з батьками, 

наради та інші заходи проводити лише 

в онлайн-режимі; 

- перевести роботу методичної 

служби у режим роботи онлайн; 

- з паперовими класними 

журналами  та іншими документами 

працювати виключно в масках та 

захисних рукавичках. 

- викладацькі, кімнати для майстрів, 

методичні кабінети – особлива зона 

для санобробки.  

Пропозиції «зеленого рівня»: навчання 

за моделлю, визначеною в ліцеї – для 

груп, які не переведені до «червоного 

рівня»; 

‒ змішане навчання «предмет – 

дистанційно»: переведення у режим 

дистанційного навчання викладання 

окремих предметів (технології та інші 

уроки проводяться дистанційно з 

груповими очними консультаціями за 

розкладом один раз на місяць) за 

рішенням педагогічної ради; 

‒ змішане навчання: моделі 

«перевернутий клас» або «обличчя до 

обличчя» в групах, де є здобувачі 

освіти, які переведені до «червоного 

рівня»; 

‒ навчання за дистанційними 

технологіями для груп, які переведені 

до «червоного рівня»; 

- класним керівникам та майстрам 

виробничого навчання забезпечити 

наявність журналів обліку 

теоретичного та виробничого 

навчання у закріпленому 

кабінеті/майстерні та здачу їх  у кінці 

робочого дня ; 

- призначити відповідальним за 

відчинення та зачинення 

закріпленого за групою кабінету 

голову учнівського самоврядування 

групи; 

 

Показники переходу: 

у разі виявлення : 

 дії адміністрації ліцею: 

‒ група, в якій виявлено здобувача освіти/здобувачів освіти або 



‒ хворого здобувача освіти/здобувачів освіти на COVID-19, в 

одній групі або декількох групах (не більше 25 % груп на COVID-19), 

‒ осіб (здобувачів освіти /працівників) з підозрою на COVID-19,  

‒ виявлення хворого педагогічного працівника на COVID-19, який 

викладає в одній або декількох групах; 

осіб (учнів/працівників), які були в контакті з хворим на COVID-

19; 

‒ при показникові зростання кількості випадків захворювання на 

COVID-19 не більше, ніж на 10% (за період ‒  

педагога на COVID-19 – переводиться до «червоного рівня» ‒ на навчання 

за технологіями дистанційного навчання; 

‒ групи, в яких виявлено осіб (здобувачів освіти/працівників) з 

підозрою на COVID-19, переходять до «червоної» зони ‒ на навчання за 

технологіями дистанційного навчання до отримання негативних 

результатів тестування на COVID-19; 

‒ здобувачі освіти, які були в контакті з хворими, переводяться на 

два тижні (період самоізоляції) на навчання за технологіями 

дистанційного навчання; 

‒ педагогічні працівники, які були в контакті з хворим переводяться 

на два тижні (період самоізоляції) на роботу у дистанційному режимі (у 

такому випадку можлива модель: учні присутні в групі, а педагог 

проводить урок онлайн, тоді у групі мають бути присутніми вільні 

викладачі або інші педагогічні працівники); 

‒ виконуються усі рекомендації ГУ Держпродспоживслужби в 

м. Києві 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Помаранчевий рівень епідеміологічної небезпеки»: вимоги до «помаранчевої зони», що визначені МОЗ 

Заборонено Дозволяється Вимоги Організація освітнього процесу 
Зелений рівень  

+ 

жовтий рівень 

+ 

- проводити масові 

(культурні, розважальні, 

спортивні, соціальні та 

інші);  

- проводити освітній 

процес за кабінетною 

системою; 

- перебувати без маски в 

приміщеннях ЗП(ПТ)О, 

окрім проведення  уроків; 

- відвідування 

учасниками освітнього 

процесу їдальні/буфетів 

- відвідувати заклади освіти 

здобувачами П(ПТ)О у 

звичайному режимі, окрім 

учнів/груп, які переведені до 

«червоного рівня епідеміологічної 

небезпеки»; 

- перебувати без маски під час 

занять, на уроках/заняттях в 

ЗП(ПТ)О; 

- проводити заняття з окремих 

предметів на свіжому повітрі з 

додатковою дезінфекцією 

поверхонь; 

- організовувати роботу бібліотек, 

гуртків, секцій безпосередньо в 

кабінетах, в яких навчаються 

здобувачі освіти, з дотриманням 

рекомендованих протиепідемічних 

вимог та проведенням 

дезінфекційних заходів. 

Зелений рівень  

+ 

жовтий рівень 

+ 

- обмежити пересування учасників 

освітнього процесу, окрім випадків, 

передбачених режимом роботи 

ЗП(ПТ)О; 

- відвідування закладів здобувачами 

освіти у групах не більше 20 осіб; 

- посилити контроль за станом 

здоров’я учасників освітнього 

процесу; 

- збільшити кратність прибирання та 

дезінфекції поверхонь в усіх 

приміщеннях (враховуючи кабінети) 

та на території ЗП(ПТ)О; 

- проводити температурний 

скринінг персоналу; 

- зменшити обсяг домашніх 

завдань для всіх здобувачів освіти. 

Пропозиції жовтого рівня 

+ 

‒ змішане навчання «предмет/курс – 

дистанційно»: результати сертифікатів 

онлайн-курсів (предметних) 

зараховуються як уроки в ліцеї 

(оцінювання за результатами 

контрольного опитування з теми); 

‒ за бажанням батьків (за заявами та 

рішенням педагогічної ради) переведення 

на навчання у дистанційному режимі 

окремих здобувачів освіти (зменшення 

учнів в групі), у такому випадку ‒ перехід 

на змішане навчання: моделі 

«перевернутий клас»; «обличчя до 

обличчя»; «гнучка»; «віртуально збагачена»; 

Збільшення предметів, які переводяться у 

режим дистанційного навчання. 

 

Показники переходу: 

у разі виявлення: 

‒ хворого здобувача освіти/ здобувачів освіти на COVID-19, в 

одній групі або декількох групах (не більше 50% груп на COVID-19), 

‒ осіб (здобувачів освіти/працівників) з підозрою на COVID-19, 

виявлення хворого педагогічного працівника на COVID-19, який 

викладає в одній або декількох групах; 

‒ осіб (здобувачів освіти /працівників), які були в контакті з 

хворим на COVID-19 та при показникові зростання кількості випадків 

більше, ніж 10% 

 

дії адміністрації ліцею: 

‒ групу, в якій виявлено здобувача освіти/здобувачів освіти або педагога 

на COVID-19 – переводиться до «червоного рівня епідеміологічної 

небезпеки» – на навчання за технологіями дистанційного навчання; 

‒ групи, в яких виявлено осіб (здобувачів освіти /працівників) з підозрою на 

COVID-19, переходять до «червоного рівня епідеміологічної небезпеки» – 

на навчання за технологіями дистанційного навчання до отримання 

результатів тестів; 

‒ здобувачі освіти, які були в контакті з хворими, переводяться на два 

тижні навчання з використанням можливостей дистанційної освіти; 

‒ педагогічні працівники, які були в контакті з хворим переводяться на 

два тижні роботи у дистанційному режимі (у такому випадку можлива 

модель: учні в групі, а викладач проводить урок онлайн, тоді у групі 

мають бути присутніми викладачі або інші педагогічні працівники). 

‒ виконуються усі рекомендації ГУ Держпродспоживслужби в м. Києві 



 

 

 

 

«Червоний рівень епідеміологічної небезпеки»: вимоги до «червоної зони», що визначені МОЗ 

Заборонено Дозволяється Вимоги Організація освітнього процесу 
‒ усім учасникам 

освітнього процесу 

відвідувати ЗП(ПТ)О 

‒ організовувати 

освітній процес в 

режимі онлайн із 

використанням 

можливостей 

дистанційної освіти 

‒ розподілити рівномірно роботу за напрямами між 

членами адміністрації; 

‒ максимально наблизити розклад уроків до режиму 

роботи ЗП(ПТ)О у «зеленому рівні» (уроки 

починати згідно з розкладом, кількість уроків не 

може перевищувати зазначеного у навчальному 

розкладі з обов’язковими перервами. Онлайн-уроки 

мають тривати не більше 30 хвилин, інший час: для 

учнів – на виконання завдань, для педагога – для 

проведення онлайн консультацій (групових та 

індивідуальних); 

‒ організувати в онлайн-режимі спілкування з 

батьками, між працівниками ЗП(ПТ)О, між 

здобувачами освіти в групі та зв'язок адміністрації 

закладу освіти з усіма учасниками освітнього 

процесу;  

‒ залучати до роботи педагогічних працівників, які 

не викладають предмети, доручивши їм іншу 

ділянку/вид роботи, що передбачає організацію 

освітнього процесу в дистанційному режимі 

(наприклад: підготувати  звернення та розіслати його 

усім членам педагогічного колективу; розіслати 

добірку (каталог) електронних ресурсів, які можна 

використовувати для проведення уроків; підтримати 

учнів та педагогів, які не мають вдома комп’ютерної 

техніки; заповнити електронний журнал тощо); 

‒ організувати роботу практичного психолога, 

створивши осередок позитивних емоцій. 

Переведення освітнього процесу у 

ліцеї на  дистанційний режим 

 

При організації навчання за 

дистанційними технологіями (у 

семестрі ‒ більше за 50% від кількості 

уроків) оцінювання з фізичної 

культури, технологій та окремих 

предметів варіативної складової 

здійснювати не за 12-бальної 

системою, а зараховано/не зараховано 

(за погодженням з МОНУ). 

 

 



 

            Додаток до наказу  від 21.08.2020 року № 83 

 

З 1 вересня у ліцеї під час освітнього процесу необхідно дотримуватись запроваджених посилених протиепідемічних 

заходів, соціального дистанціювання, норм гігієни та виробничої санітарії, використовуючи засоби індивідуального захисту 

та уникаючи масових скупчень.  

Дані інструкційні рекомендації розроблені на основі та з урахуванням постанов головного державного санітарного лікаря 

України від 30.07.2020 року № 42 «Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у 

закладах освіти в період карантину в зв’язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» та від 04.08.2020 року № 48 

«Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів в гуртожитках в період карантину 

в зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)», листів Міністерства освіти і науки України від 29.07.2020 № 

1/9-406 «Про підготовку закладів освіти до нового навчального року та опалювального сезону в умовах адаптивного 

карантину» та від 17.08.2020 № 1/9-445 «Щодо організації освітнього процесу в закладах професійної (професійно-технічної) 

освіти у 2020-2021 н.р.». 

Відповідальність за виконання інструкційних рекомендацій покладається на директора ліцею.  

На період запровадження адаптивного карантину, враховуючи ст. 23 Закону України «Про освіту», ліцей дотримується 

Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у закладі освіти в період карантину в зв’язку 

поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) та  Тимчасових рекомендацій щодо організації проти епідеміологічних 

заходів у гуртожитку ліцею на період   карантину у зв’язку поширенням корона вірусної  хвороби (COVID-19, затверджених 

рішенням педагогічної ради .  

Створення безпечного середовища 

1. Щоденний контроль за виконанням санітарно-епідемічних заходів 

2. Розроблені посадові інструкції дотримання правил гігієни при виконанні посадових обов’язків працівників та здобувачів 

освіти. 

3. Зміна графіку роботи технічного персоналу, вологе прибирання та проведення дезінфекції з 7.00 ранку, а також після 

закінчення занять. 

4. Навчання розпочинається: 

— теоретичне навчання  — 8.30; 

— виробниче навчання  - 8.00 

Таким чином буде розведено час приходу здобувачів освіти. 

5.  Весь персонал заходить до ліцею через центральних вхід, біля якого знаходиться медичний пункт, вхідний скринінг всіх 

працівників та здобувачів освіти. У ліцеї розроблені розмітки на підлозі щодо двостороннього руху коридорами. Запасні 

виходи будуть використовуватись для виходу. 



6. Для мінімізації руху між навчальними кабінетами проведення занять впродовж дня буде здійснюватися в одному кабінеті 

для одної групи. Це дає можливість учням використовувати під час проведення освітнього процесу особисті планшети, 

нетбуки. 

7.Кожний перший урок буде розпочинати класний керівник та майстер виробничого навчання з «5 хвилинок здоров’я» 

(інформація про стан здоров’я учнів), проведення інструктажу гігієни чистих рук. Відповідно регламенту та протоколу 

розроблені інструкції. В кожному кабінеті та в ліцеї розмішені плакати про дотримання санітарних норм. 

8. Уроки інформатики в кабінетах інформатики проводитися не будуть. На уроці буде пояснення теоретичного матеріалу, 

практичну частину діти будуть відпрацьовувати вдома. 

9. На засіданні методичних комісій викладачі розглянуть теми уроків, які можливо провести на свіжому повітрі. 

10 .Майстрам виробничого навчання груп, які проходить виробничу практику  в умовах підприємства, при 

необхідності,зустрічатися в ліцеї після 15.00 .  

11. Під час дистанційного навчання викладачі  будуть працювати з учнями використовуючи такі платформ: Googleclassroom, 

Classtime та Naurok, Гугл диск, Skype, Zoom Edmondo, moodle, Padlet та месенджери Viber, WhatsApp, Facebook. 

12. Розроблений алгоритм дій здійснення освітнього процесу у разі переходу з однієї зони епідеміологічної ситуації в іншу.  

13. Про організацію освітнього процесу та про можливості переходу в різні зони карантину батькам буде повідомлено на 

сайті ліцею та  у системі Вайбер   

14. Виховна робота буде здійснюватися по групах, з максимальним використанням проектної діяльності в рамках соц.мереж. 

Актуальними будуть онлайн - конкурси, тематичні дні та тижні. 

15. У разі випадку надзвичайної ситуації пов’язаної з захворюванням працівника  ліцею, здобувача освіти на кароновірусну 

хворобу COVID-19, в медичному пункті та гуртожитку ліцею є окремий кабінет з надписом  ІЗОЛЯТОР.  Група  в якому 

стався випадок – йде на карантин (дистанційне навчання протягом 2 тижнів). 

16. В ліцеї організований централізований збір використаних засобів індивідуального захисту — баки з поліетиленовими 

пакетами   з надписом. 

РИЗИКИ: 

1.Не в усіх навчальних кабінетах  можливо зберігати необхідну дистанцію між учнями в 1,5 м. 

2. Для проведення уроків на свіжому повітрі відсутні альтанки або інші майданчики. 

3. У разі якщо декілька педагогів опиняться на лікарняному або в умовах самоізоляції — виникнуть проблеми з організацією 

замін уроків. 

4. Учні різних груп все одно будуть контактувати між собою, наприклад: брати/сестри, в приміщенні туалету,гуртожитку. 

5. У разі випадку надзвичайної ситуації пов’язаної захворювання серед працівників та  здобувачів освіти на кароновірусну 

хворобу COVID-19, окремих блоків та будівель у ліцеї не має. 

 

 

 


