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НАКАЗ 

11.03.2020                                       с. Красилівка                            №18-г       

 

 

Про тимчасове призупинення 

навчання у опорному закладі освіти 

 

Відповідно до статті 32 Закону України «Про забезпечення санітарного та 

епідемічного благополуччя населення», позачергового засідання Ставищенської 

районної  комісії ТБНС (протокол №6 від 11.03.2020), наказу відділу освіти 

Ставищенської РДА від 11.03.2020р. №99 "Про тимчасове призупинення навчально-

виховного процесу в закладах освіти Ставищенського району", враховуючи 

результати моніторингу стану захворюваності учнів закладів загальної середньої 

освіти та з метою недопущення виникнення епідемії грипу та гострих респіраторних 

захворювань, розповсюдження захворюваності серед учасників освітнього процесу 

 

НАКАЗУЮ: 

         1.Тимчасово призупинити навчання у ОЗО «Красилівський академічний 

ліцей»  з 12 березня по 03 квітня 2020 року включно. 

          2. Класним керівникам,  класоводам,  вихователям: 

2.1.Організувати проведення інструктажів з безпеки життєдіяльності з 

учасниками освітнього процесу, зокрема  з питань пожежної безпеки, поведінки на 

дорогах і вулицях, на водних об’єктах тощо. 

 

11.03.2020 

2.2. На період тимчасового призупинення освітнього процесу відмінити 

проведення навчальних, культурних, спортивних та інших  масових заходів. 

З 12.03-03.04.2020 

2.3. Забезпечити інформування учнів опорного закладу освіти щодо 

особливостей організації дистанційного навчання. 

На період призупинення навчання 

         3.Вжити заходів щодо забезпечення виконання навчальних планів та програм 

за дистанційною формою через мережу Інтернет, оприлюднюючи домашні завдання 

на сайті опорного закладу освіти у розділі «Дистанційне навчання», класних групах 

у соцмережах. За необхідності внести зміни до розкладу проведення занять.  

Учителі-предметники,  

заступник директора з НВР Кравець П.О. 

До 27.05.2020 
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 4. Організувати проведення розʼяснювальної роботи серед учнів, працівників 

опорного закладу освіти, батьків про недопущення розповсюдження захворюваності 

на грип і гострі респіраторні вірусні інфекції та способи запобігання епідемічним 

ускладненням. 

5. Організувати роботу педагогічних працівників у період з 12.03.2020 по 

03.04.2020 року для здійснення дистанційного навчання, а також покращення 

навчально-матеріальної бази кабінетів, класних кімнат і підвищення методичного 

рівня, самоосвіти. 

Коваленко І.В., Кравець П.О.,  

заступники директора з НВР 

6. Завгоспу Шульзі Н.І., медичній сестрі Щербині О.І.:  

6.1.Забезпечити дотримання санітарно-гігієнічних умов (провітрювання, 

вологе прибирання з  використанням спеціальних засобів тощо) в опорному закладі 

освіти.  

6.2. Забезпечити мінімальне використання та жорстку економію енергоносіїв. 

6.3. Забезпечити контроль за функціонуванням інженерних споруд, мереж, 

комунікацій закладу освіти з метою недопущення аварійних ситуацій. 

      6.4. Обмежити доступ сторонніх осіб до закладу освіти.  

7. Невідкладно інформувати відділ освіти Ставищенської РДА про 

надзвичайні та нештатні ситуації у опорному закладі освіти. 

8. На час призупинення освітнього процесу встановити графік роботи 

працівників з 9.00 до 14.00 години. 

9. Освітній процес відновити з 06.04.2020 року. 

      10. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

     

 

 

    Директор школи                                                               Н.Медведська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


