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НАКАЗ
від 12 березня 2020 року

№ 6-а/г

Про тимчасове призупинення освітнього
процесу у закладі освіти
Відповідно до ст. 29 ЗУ «Про захист населення від інфекційних хвороб», на
виконання Постанови КМУ від 11.03.2020 року №211 «Про запобігання поширенню на
території України корона вірусу COVID-19», рішення позачергового засідання Державної
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (протокол від
10.03.2020 №1/9-154 щодо запровадження карантину в закладах освіти усіх типів і форм
власності, наказу департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації
від 11.03.2020 №64 «Про тимчасове призупинення освітнього процесу в закладах освіти усіх
типів та форм власності», наказу від 12.03.2020 №2 по відділу освіти Ковалівської сільської
ради «Про тимчасове призупинення освітнього процесу у закладах освіти Ковалівської
сільської ради» та з метою попередження поширення коронавірусної інфекції COVID-19,
Н А К А З У Ю:
1. Призупинити з 12 березня 2020 року по 03 квітня 2020 року освітній процес у закладі
освіти у зв’язку з карантином.
2. Класним керівникам:
2.1.
Забезпечити інформування батьків учнів та вихованців про тимчасове
призупинення освітнього процесу.
12.03.2020
2.2.
Провести профілактичних бесід з учнями,
щодо правил поведінки,
збереження життя і здоров’я під час призупинення навчальних занять.
12.03.2020
3. Заступнику керівника з навчально-виховної роботи Т.М.Беспаловій:
3.1.
Забезпечити виконання навчальних програм.
3.2.
Згідно Методичних рекомендацій щодо організації освітнього процесу в
закладах загальної середньої освіти за дистанційною формою навчання,
розроблених КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти
педагогічних кадрів» з урахуванням Методичних рекомендацій Міністерства
освіти і науки України щодо викладання навчальних предметів у закладах
загальної середньої освіти в 2019/2020 навчальному році (лист МОН від
01 липня 2019 року № 1/11-5966) організувати освітній процес у закладі освіти
в умовах дистанційного навчання за змішаною технологією, а саме з
використанням кейс-технологій (засобами Classroom) та інтернет-мереж
(месенджери Viber, Telegram, cервіс для відеоконференції Zoom.us).
На період карантину

4. Заборонити проведення масових заходів за участю учнів та вихованців закладу
освіти.
На період карантину
5. Завгоспу Войтенко Т.С. забезпечити дотримання санітарно-гігієнічних вимог та
проведення профілактичних заходів для попередження масового розповсюдження
гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом і гострих респіраторних
інфекцій.
6.

Адміністратору вебсайту закладу освіти Дорогій-Іванюк О.О. проводити серед
здобувачів освіти, працівників закладу освіти та громадськості інформаційнопросвітницьку роботу з питань запобігання поширення гострої респіраторної
хвороби спричиненої коронавірусом, гострих респіраторних інфекцій та
невідкладних дій у випадку виявлення ознак захворювання.
На період карантину

7. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Керівник закладу освіти
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