Модель організації освітнього процесу в ліцеї “ЕКО”№198
в умовах карантинних обмежень.
Заступник директора ліцею «ЕКО» № 198 Святошинського району
Л. Бондаренко
У ліцеї «ЕКО» №198 Святошинського району міста Києва в 2020-2021
навчальному році буде відкрито 40 класів, в яких навчатиметься 1308 учнів. З
них 16 класів початкової школи, 19 класів основної школи та 5 класів старшої
школи. Заняття проводять 97 педагогів.
Навчання організоване в двох корпусах:
- у корпусі початкової школи, який переоблаштований з приміщення дитячого
садка та розташований за адресою бульвар Ромена Роллана 9, навчаються
одинадцять класів початкової школи(1-Б,В, 2-А,Б,В, 3-А,Б,В,
4-А,Б,В).
Потужність корпусу 330 учнів, реально навчається 336 учнів. Для кожного
класу створено приміщення, яке складається з навчальної кімнати, кімнати для
харчування, роздягальні та санітарних вузлів. Крім таких приміщень окремо
функціонує кабінет інформатики, 2 кабінети іноземної мови, Актова зала, де
проводяться уроки музичного мистецтва, та спортивна зала. На базі кожного
класу організована клас-група продовженого дня, тривалістю 6 годин щоденно
і таким чином відсутнє змішування учнів між класами .
- в основному корпусі, розташованому за адресою вул. Тулузи 6, навчаються
учні 5-11-х класів та п’ять класів початкової школи (1-А,Г, 2-Г, 4-Г,Д), які не
вдалось розмістити в корпусі початкової школи. Потужність корпусу 800
учнів, реально навчається 972 учні. Кожен з 29 класів, які навчаються в
основному корпусі має окремий навчальний кабінет, в яких облаштовані
шафи для розміщення верхнього одягу та змінного взуття. Переміщаються
учні 5-11 класів лише в спеціалізовані кабінети фізики, хімії, інформатики,
образотворчого та музичного мистецтва, захисту Вітчизни. Для розподілу
класів на групи при вивченні іноземної мови додатково використовується 6
кабінетів, української мови - 3 кабінети.
В обох корпусах в 2020-2021 навчальному році
для забезпечення
протиепідемічних вимог буде використано по три входи. В корпусі початкової
школи через центральний вхід заходять учні 1-В, 2-Б, 3-А,В класів; через
евакуаційний вхід — 1-Б, 2-В, 4-Б,В класів; через боковий вхід біля
спортивної зали — 2-А, 3-Б і 4-А класів. Вхід розписаний похвилинно в
режимі роботи нижче, це дозволяє уникнути скупчення дітей та дає змогу
розпочати заняття в усіх класах практично одночасно: о 8 годині 35 хвилин чи
8 годині 40 хвилин .
В основному корпусі о 8.30 розпочинаються заняття для всіх 5-х, 6-х та 11-х
класів та відповідно до режиму роботи початкової школи 8.35 чи 8.40 для 1-

А,Г, 2-Г, 4-Г,Д класів. Учні початкових класів заходять через окремий
боковий лівий вхід та навчаються в окремому крилі першого поверху. Учні 5Г, 6-А та 11-А,Б класів, які навчаються на першому та другому поверхах, та
педагогічні працівники заходять через центральний вхід. Учні 5-А,Б,В,
6Б,В,Г та 11-В класів, які навчаються на третьому та четвертому поверхах,
заходять через правий боковий вхід.
О 9 годині 30 хвилин розпочинаються заняття для 7-10-х класів. Учні 8-Г, 9Б,В,Г та 10-А класів, які навчаються на першому та другому поверхах,
заходять через центральний вхід. Учні 7-Б, 8-А,Б,В класів, які навчаються на
третьому та четвертому поверхах, заходять через правий боковий вхід. Учні
7-А,В, 9-А та 10-Б класів, які навчаються на третьому та четвертому поверхах,
заходять через лівий боковий вхід.
На кожному вході організовано місця для дезінфекції рук, розміщено схеми
переміщення через вхід; на центральних входах проводиться термометрія
працівників з фіксацією в окремих журналах.
Відповідно до статті 10 Закону України “Про повну загальну середню освіту”
2020/2021 навчальний рік розпочинається 1 вересня святом - День знань, яке
проводиться по класах на першому уроці.
Навчальні заняття організовуються за семестровою системою, орієнтовно:
І семестр - з 1 вересня по 24 грудня 2020р.,
ІІ семестр - з 11 січня по 28 травня 2021р.
Упродовж навчального року для учнів проводяться канікули, орієнтовно:
осінні з 26 жовтня по 01 листопада 2020р.,
зимові з 25 грудня 2020р. по 10 січня 2021р.,
весняні з 22 по 28 березня 2021р.
Освітні програми ліцею «ЕКО» №198 зорієнтовані на роботу навчального
закладу І-ІІІ ступенів з українською мовою навчання за 5-денним навчальним
тижнем.
Весь розклад 5-11 класів в ліцеї, як і в попередні роки, традиційно складено
так, що всі уроки проводяться парами. Це значно зменшує час на виконання
домашніх завдань та підготовку учнів до уроків. Заняття з предметів, на
вивчення яких навчальним планом відведено нецілу кількість годин («Історія
України», «Математика», «Хімія», «Географія», «Технології», «Мистецтво»,
«Захист Вітчизни»), проводиться протягом всього навчального року. Для
забезпечення цього в ліцеї складається розклад навчальних занять окремо для
непарних та парних тижнів.
Тривалість уроків для учнів 1класів - 35 хвилин, 2-4 класів 40 хвилин, 511 класів - 45 хвилин.
Розклад дзвінків для 5-11 класів основного корпусу:
І пара 1-й урок 8.30-9.15

2-й урок 9.30-10.15

ІІ пара 3-й урок 10.25-11.10 4-й урок 11.25-12.10
ІІІ пара 5-й урок 12.30-13.15
ІV пара 7-й урок 14.20-15.05

6-й урок 13.25-14.10
8-й урок 15.15-16.00

Режим роботи 2-4-х класів ліцею
Основні заходи

Години
проведення

Примітки

Прийом дітей. Організація учнів. Підготовка до навчальних
занять. Відзначення відсутніх. Опитування учнів про
самопочуття.

08.05-08.20

Ранкові зустрічі.

08.15-08.35

2-гі класи

08.10-08.30

3-ті класи

08.35-09.15

2-гі класи

08.30-09.10

3-ті класи

08.30-09.10

4-ті класи

09.15-09.35

2-гі класи

09.10-09.35

3,4-ті класи

Проведення 1-го уроку.

Перерва. Сніданок.

Проведення 2-го уроку.

09.35-10.15

Перерва.

10.15-10.25

Проведення 3-го уроку.

10.25-11.05

Перерва.

11.05-11.25

Проведення 4-го уроку.

11.25-12.05

Перерва.

12.05-12.30

Проведення 5-го уроку.

12.30.-13.10

Перерва

13.10-13.25

Проведення 6-го уроку

13.25-14.05

Прийом дітей на ГПД. (Рекомендації класного керівника

13.00-13.30

.Відзначення відсутніх в журналі, виявлення причин відсутності.
Звільнення від перебування в групі хворих (рекомендації
медсестри).Звільнення по заявах батьків. Оголошення учням
основних заходів протягом дня.)

Обід.

13.30-14.00

Година дозвілля. Прогулянка на свіжому повітрі. Рухливі ігри.

14.00-14.45

Виховна година. Робота гуртків.

14.45-16.00

Самопідготовка учнів. Організація виконання домашніх
завдань.

16.00-16.45

Учні 2-х класів

16.00-17.10

Учні 3-х класів

16.00-17.30

Учні 4-х класів

Прогулянка на свіжому повітрі. Спортивно-оздоровчі заняття.

17.00-17.45

Індивідуальна та групова робота з учнями.

17.45-19.00

Надання консультацій батькам.

18.00-19.00

Режим роботи 1-х класів
Основні заходи

Години
проведення

Прийом дітей. Організація учнів. Підготовка до навчальних занять. Відзначення
відсутніх. Опитування учнів про самопочуття.

08.05-08.20

«Ранкова зустріч».

08.20-08.40

Проведення 1-го уроку.

08.40-09.15

Перерва. Сніданок.

09.15-09.35.

Проведення 2-го уроку.

09.35-10.10

Перерва.

10.10-10.25

Проведення 3-го уроку.

10.25-11.00

Перерва.

11.10-11.25

Проведення 4-го уроку.

11.25- 12.00

Перерва.

12.00-12.30

Проведення 5-го уроку.

12.30-13.05

Прийом дітей на ГПД. (Рекомендації класного керівника. Відзначення відсутніх в

13.00-13.30

журналі, виявлення причин відсутності. Звільнення від перебування в групі хворих
(рекомендації медсестри).Звільнення по заявах батьків. Оголошення учням основних
заходів протягом дня.)

Обід.

13.30-14.00

Година дозвілля. Прогулянка на свіжому повітрі. Рухливі ігри.

14.00-14.45

Виховна година. Робота гуртків.

14.45-16.00

Прогулянка на свіжому повітрі. Спортивно-оздоровчі заняття.

16.00-16.45

Індивідуальна та групова робота з учнями.

16.45-18.00

Надання консультацій батькам.

18.00-19.00

Після уроків в 5-11 класах проводяться факультативи та гуртки безпосередньо
в кабінетах, в яких навчаються учні з дотриманням протиепідемічних вимог та
проведенням дезінфекційних заходів.
Після кожного уроку проводиться провітрювання навчальних кабінетів
тривалістю 10 хвилин, а після закінчення занять очищення горизонтальних
поверхонь дезінфекційними засобами та дезінфекція приміщень кварцевими
лампами.
На кожному поверсі в лівому та правому крилі коридору основного корпусу
та в приміщенні кожного класу корпусу початкової школи розміщено
спеціальні контейнери з кришками для збору використаних ЗІС, на території
- окремий сміттєвий бак.
Харчування в основному корпусі організоване за графіком:
- безкоштовні сухі сніданки для учнів 1-2-х класів 9.15-9.35, 3-4-х класів о 9.109.35 в навчальних кабінетах основного корпусу та кімнатах для харчування
корпусу початкової школи;
- гарячі обіди для учнів пільгових категорій та учнів, які харчуються за кошти
батьків, основного корпусу 11.10-11.25 та 12.10-12.30 в їдальні з дотриманням
вимоги 4 учні за столом і відстань між столами 1,5 метри;
- гарячі обіди для ГПД в корпусі початкової школи 13.30-14.00 в кімнатах для
харчування, в їдальні основного корпусу 1-А,1-А, 2-Г класи 13.00-13.30 та 4Г, 4-Г класи 13.35-14.05 з дотриманням вимоги 4 учні за столом і відстань між
столами 1,5 метри.
При роботі в зеленій та жовтій зонах на свіжому повітрі проходять всі уроки
фізичної культури. Також рекомендується проводити уроки на свіжому повітрі
вчителям основ здоров’я, трудового навчання, предмету
“Я
досліджую світ”.
При переході в помаранчеву зону відбувається перехід до змішаного навчання:
- перехід на дистанційну форму викладання фізичної культури, трудового
навчання, образотворчого та музичного мистецтва, основ здоров’я,
технологій, мистецтва, захисту Вітчизни;
- за рахунок зменшення кількості уроків очного навчання плануємо перейти
до навчання 1-6 і 11 класів з 8.30 до 12.10, а 7-10 класів з 12.30 до 16 години і
таким чином вдвічі зменшити кількість учнів, які перебувають в закладі;
- на двох перших тижнях навчання в кожному 5-11 класі проводиться для
першої половини учнів. При цьому вчителі вдвічі стискають навчальний
матеріал, щоб учні не вивчали його самостійно. На наступних двох тижнях

вчителі вичитують той же матеріал для другої половини класу, а перша
половина
в цей час вдома
дистанційно виконує домашні завдання
попередніх тижнів. Потім групи знову змінюються .
Переваги:
1) Не виникає необхідність вчителю проводити кожен урок двічі (для учнів,
які навчаються очно та дистанційно) і не потрібно шукати додаткові кошти для
оплати праці вчителів.
2) Учням не потрібно самим вивчати новий матеріал і залучати до цього
батьків. Процес навчання вдома зводиться лише до закріплення матеріалу,
вивченого разом з вчителем.
3) Це особливо зручно для сімей, в яких немає вдома комп’ютера чи інтернету.
При переході в червону зону відбувається повний перехід до дистанційного
навчання. Вчителі використовуватимуть для проведення уроків платформи
Zoom, Skype, сервіси Google Classroom, На урок тощо. Для оперативного,
щоденного збору та передачі інформації з березня 2020 року створена класгрупа педагогів ліцею в сервісі Google Classroom.

