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НАКАЗ 

15.02.2021  р.                                                                                               № 12-од 

 Про тимчасове призупинення  

освітнього процесу 

 у 2020-2021 навчальному році 

 

            Керуючись  статтею 29 Закону України «Про захист населення від 

інфекційних хвороб», з урахуванням  постанови КМУ № 392 від 20.05.2020 

року «Про встановлення карантину з метою запобігання поширення на 

території України гострої, респіраторної хвороби COVID -19, спричиненої 

корона вірусом» та відповідно до рішення штабу з ліквідації наслідків 

надзвичайної ситуації, пов'язаний з поширенням корона вірусної хвороби   

COVID -19 Білківської сільської ради від 15.02.2021р. протокол № 2, наказу 

відділу освіти, охорони здоров`я, культури, молоді та спорту Білківської 

сільської ради  від 15.02.2021 р. № 10 «Про тимчасове призупинення 

освітнього процесу» та з метою запобігання розповсюдження інфекції серед 

учасників освітнього процесу 

НАКАЗУЮ: 

1. Всім учасникам освітнього процесу: 

1.1. Тимчасово призупинити освітній процес з 16.02.2021 р. по 

28.02.2021 р.  

1.2. Відмовитись від участі у масових заходах. 

2. Педагогічним працівникам: 

2.1. Проводити навчальні заняття за допомогою дистанційних 

технологій відповідно до навчальних планів та згідно розкладу, 

дотримуючись Санітарного регламенту для закладів загальної середньої 

освіти. 
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2.2.  Забезпечити виконання освітніх програм через організацію 

дистанційного навчання. 

2.3. Перенести оформлення усієї  шкільної документації на час 

закінчення карантину. 

3. Класним керівникам: 

3.1. Провести роз’яснювальні бесіди із здобувачами освіти щодо того, 

як запобігти поширенню хвороби та дій у випадку захворювання. 

3.2. Вести постійний контроль за станом захворюваності учнів та 

інформувати дирекцію про кількість хворих учнів. 

4. Завгоспу закладу Савко М. Ю.: 

         4.1. Перевести технічний персонал в режим чергування, з метою 

забезпечення життєдіяльності закладу та дотримання вказівок та 

рекомендацій в умовах карантину; 

          4.2. Здійснити всі необхідні заходи з проведення дезінфекції приміщень 

закладу  у відповідності до вимог санітарного регламенту. 

          4.3. Вести контроль за використанням енергоносіїв, забезпечуючи 

економний режим, зважаючи на температуру повітря. 

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 

 

 

Директор                                             О. І. Савко 

 

 

 


