
Шановні батьки! 

 

Працівники ліцею раді вітати вас 

в новому навчальному році! 

 

Він буде і цікавим, і не простим для кожного з нас.  

Але віримо, що разом ми подолаємо всі виклики часу! 

Найголовніша наша мета – безпечна та якісна освіта в 

закладі. Для цього департаментом гуманітарної політики 

повністю забезпечено ліцей засобами дезінфекції, мийними 

засобами, рідким милом.  

На входах до приміщення організовано місця для обробки 

рук антисептичними засобами.  

У санітарних кімнатах забезпечена наявність рідкого мила 

та електросушарок, у відведених місцях розміщені контейнери  

з кришкою для використаних масок.  

Обладнане спеціальне приміщення для тимчасового 

перебування учасників освітнього процесу у разі виявлення в 

них симптомів гострого респіраторного захворювання.  

 

* Перед початком занять класні керівники повинні зібрати  

інформацію від учнів (чи їх батьків) щодо їхнього 

самопочуття та наявності симптомів респіраторної хвороби 

(кашель, нежить, осиплість голосу, почервоніння очей) 

шляхом усного опитування чи іншим зручним способом; 

працівникам закладу щоранку буде проводитись 

температурний скринінг.  

* Пересування здобувачів освіти між навчальними кабінетами 

мінімізоване, проведення занять упродовж дня для одного і 

того ж класу - в одному  і тому самому кабінеті.  

* З метою запобігання скупчення учнів змінено графік 

початку занять,  зроблена розмітка для організації 

двостороннього руху коридорами та дотримання соціальної 

дистанції.  



* Після кожного навчального заняття буде проводитись 

провітрювання впродовж не менше 10 хвилин.  

 

Для учнів, які належать до категорій, яким не рекомендовано 

перебування в закладах освіти (особам із хронічними 

легеневими хворобами; особам, які мають розлади імунної 

системи; особам із захворюванням на цукровий діабет тощо), 

пропонуємо продовжити навчання за формами здобуття освіти, 

що максимально відповідають потребам їхнього захисту та 

безпеки (наприклад, педагогічний патронаж, екстернатна, 

сімейна (домашня) форма).  

Розроблено графік харчування, враховуючи рекомендації на 

час карантину (відстань між столами не менше 1,5  м, за одним 

столом – не більше 4-х осіб). 

З метою організації безпечної та якісної освіти в закладі 

педрадою (протокол №1 від 28.08.2020) затверджено 

«Тимчасовий порядок організації освітнього процесу в КЗЗСО 

«Ліцей № 142» ДМР в період карантину у зв’язку з поширенням  

COVID-19» 

Просимо вас взяти до уваги наступне: 

 

* 1. День знань – 1 Вересня відбудеться в класних кабінетах. 

Ми всі, відповідно графіка початку занять, зберемося у 

дворі школи, щоб потім організовано, на чолі із класним 

керівником,  перейти у свої класні кабінети.  

* 2. Протягом карантину вхід до школи дозволений тільки 

учням, вчителям та персоналу школи. Батькам та іншим 

відвідувачам з початком навчального року вхід до закладу 

заборонено, крім тих, які супроводжують дітей з 

інвалідністю. 

* Всі питання, пропозиції та інші звернення просимо Вас  

здійснювати в дистанційному форматі через класного 

керівника, е-mail  ліцею - sz142@dhp.dniprorada.gov.ua, 

тел. приймальні  050-340-06-61. 
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* 3. Вхід учнів до закладу освіти здійснюється лише у 

захисній масці. Під час перерв всі учні повинні ходити в 

масках, на уроках маски дозволяється знімати. Це правило є 

обов’язковим для всіх, окрім учнів 1-4 класів. 

Зміна масок повинна відбуватися кожні 3 години. Якщо 

у дітей будуть маски багаторазового використання, то 

потурбуйтесь, будь ласка, про  два герметичні пакетика (zip-

пакет, або папка на кнопці), один  - для використаної маски, 

інший - для нової чи запасної. Для використаних 

одноразових масок в школі розміщено спеціальні урни з 

відповідним написом. 

* 4. Дуже просимо вас: перед виходом із дому проведіть 

термометрію у своєї дитини, оцініть стан її здоров'я і ні в 

якому разі не відпускайте до школи з температурою, 

сильним головним болем, нежитем чи кашлем. 

Пам'ятайте про власну персональну відповідальність за 

правдивість інформації щодо стану здоров'я дитини! 

* 5. Забезпечення питного режиму в ліцеї на період карантину  

- відсутнє. Будь ласка, відправляючи свою дитину до ліцею, 

не забудьте дати їй  пляшечку води. 

* 6. Прохання систематично проводити роз’яснювальну 

роботу з дітьми щодо дотримання правил респіраторної 

гігієни та запобіганню поширенню COVID-19. 

Ми створюємо для наших дітей безпечні умови і 

сподіваємося на Вашу підтримку та допомогу. Давайте 

працювати разом, щоб перебування дітей в ліцеї було 

цікавим, корисним і, головне, здоровим! 

Відповідальність кожного з нас – безпека всіх! 

 

З повагою – адміністрація ліцею 

 


