
 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО РОБОТУ ШКІЛ ТА ШКІЛЬНИХ УСТАНОВ 
ВІД 3. 5. 2021  р.(виписка) 

 
Міністерство освіти, молоді та спорту повідомляє, що за підсумками засідання уряду ЧР були прийняті: 

 

 Поправки до надзвичайних заходів Міністерства охорони здоров'я щодо обмеження роботи шкіл і шкільних 

установ, що вступили в силу з  3. 5. 2021 г. Даними надзвичайними заходами вносяться такі зміни до діючих 

заходів: 

o В початкових школах 

▪ дозволяють особисту присутність учнів 2-го ступеня за умови, що школу в непарний тиждень 

не відвідує перша половина класів,  

▪ а в парний тиждень не братиме участі друга половина класів (при непарній кількості класів 

кількість може бути округлено). 

o У багаторічних гімназіях та консерваторіях  

▪ допускається особиста присутність учнів молодших класів шестирічної і восьмирічної гімназії 

та учнів перших чотирьох класів восьмирічної навчальної програми консерваторії, за умови, 

що перша половина класів не бере участі в навчанні в непарний тиждень, а друга половина 

класів не бере участі в навчанні в парний тиждень (при непарній кількості класів кількість 

може бути округлено). 

o Інші умови роботи шкіл та шкільних установ 

▪ у всіх школах і навчальних закладах знову дозволені спортивні заходи, що проводяться на 

відкритому повітрі (на відкритих майданчиках), 

• це відноситься тільки до тих учнів і студентів, яким відповідно до цього 

надзвичайного заходу дозволена особиста присутність на заняттях, 

• у вжитих надзвичайних заходах говориться, що заняття спортом дозволяються „в 

умовах надзвичайного заходу, що регулює організацію спортивних заходів“, 

Міністерство освіти, молоді та спорту повідомляє, що в даний час організація 

спортивних занять в школах підлягатиме загальноприйнятим надзвичайним 

заходам, 

• надзвичайний захід щодо захисту органів дихання передбачає звільнення від 

носіння засобів захисту (тобто без маски або респіратора) для навчальних заходів у 

школах, характер яких не дозволяє їх носити (включаючи фізичне виховання), 

• навіть при заняттях спортом в школі необхідно підтримувати однорідність класів, 

• в іншому організація спортивних занять в школах і шкільних установах спеціально не 

регулюється, заняття спортом в школах і шкільних установах не регулюється 

правилами для аматорського спорту, організованого спортивними федераціями, які 

вказані в надзвичайних заходах, що  регулюють роздрібну торгівлю і послуги, 

▪ відповідно до чинного тексту заходів в цілій ЧР, спортивні заняття в школах також дозволені 

без обмежень на криті або відкриті простори в дитячих садках, в програмах середньої та 

вищої спеціальної освіти і в програмах ВУЗів, в яких спортивні заняття є основною частиною 

рамкової або акредитованої освітньої або навчальної програми (якщо цим дітям, учням або 

студентам відповідно до інших положень заходів дозволено особисту участь в процесі 

освіти). 

 В інших заходах змін немає. 

 Поправка до надзвичайних заходів Міністерства охорони здоров'я про обов'язкове тестування дітей, учнів 

і студентів у школах і навчальних закладах, що вступила в силу з 3. 5. 2021 р. Даними надзвичайними 

заходами вносяться наступні доповнення до діючих заходів: 

o обов'язок пройти тестування в якості умови для особистої участі в процесі освіти поширюється і на 

учнів молодших класів шестирічної або восьмирічної гімназії та учнів перших чотирьох класів 

восьмирічної освітньої програми консерваторії, 



 

o для учнів початкової школи, включаючи 2-й ступінь цей обов'язок вже регулюється надзвичайними 
заходами, 

▪ правила тестування учнів такі ж, як і для учнів початкової школи 1-го ступеня, які мають 

ротаційне навчання;  
 

 Поправки до надзвичайних заходів Міністерства охорони здоров'я щодо обов'язкового носіння масок, що 

вступають в силу з 3. 5. 2021 р. Даними надзвичайними заходами вносяться наступні доповнення до 
діючих заходів: 

o учні молодших класів шестирічної або восьмирічної гімназії та учні перших чотирьох класів 

восьмирічної освітньої програми консерваторії під час освітнього процесу зобов'язані, незалежно 

від віку учня, в якості захисту для закриття рота і носа, носити медичні маски для обличчя або 

подібний засіб (учні старше 15 років не зобов'язані під час навчання в цих школах носити респіратори 

FFP2), 

o те саме правило для учнів початкових шкіл, включаючи учнів 2-го ступеня, а також 

абітурієнтів/учасників вступних іспитів на середні школи регулюється надзвичайними заходами. 
 
 


