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      Відповідно до ст.20, 30 Закону України «Про забезпечення 

санітарного та епідемічного благополуччя населення», відповідно до 

Комплексного плану протиепідемічних заходів по профілактиці грипу та 

гострих респіраторних захворювань по Чернігівській області на 2019-2020 

роки, Постанови КМУ від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання 

поширенню на території України корона вірусу COVID - 19», Листа МОНУ 

від 11 березня 2020 року  № 1/9 – 154 «Щодо запровадження карантину», 

наказу Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної 

адміністрації  від 12.03.2020 року № 46 «Про тимчасове призупинення 

освітнього процесу у закладах освіти області» з метою створення безпечних 

умов життєдіяльності усіх учасників освітнього процесу 

 

НАКАЗУЮ:  

1. На період карантину заборонити відвідування закладів освіти 

здобувачами, відмінити проведення навчальних, культурних, спортивних та 

інших масових заходів, зокрема проведення олімпіад, спартакіад, змагань, 

конкурсів ( у т.ч. конкурсів фахової майстерності), виставок, концертів, 

пробного зовнішнього незалежного оцінювання тощо, крім заходів, 

Про тимчасове призупинення 

освітнього процесу в  Деснянському 

НВК та Морівській філії І-ІІ ступенів 

 



необхідних для  забезпечення роботи органів державної влади та органів 

місцевого з 13.03.2020 року по 03.04.2020 року (включно). 

2. Класним керівникам, класоводам, вчителям: 

2.1. Провести індивідуально-роз’яснювальну роботу серед учнів та 

батьків щодо тимчасового призупинення освітнього процесу. 

2.2. Забезпечити внесення педагогічними працівниками відповідних змін 

до планів освітнього процесу, календарно-тематичних планів. 

2.3. Розробити та здійснити заходи щодо інтенсифікації освітнього 

процесу у зв'язку з його тимчасовим призупиненням. Забезпечити виконання 

навчальних програм після нормалізації епідемічної ситуації, враховуючи 

вікові особливості школярів, умови та специфіку роботи закладу, об’єднання 

окремих тем, використання міжпредметних зв’язків, оглядового або 

самостійного вивчення навчального матеріалу, використання резервних годин 

навчальної програми тощо. 

        3. Завідувачу Морівської філії І-ІІ ступенів Ситник С.А., ЗДНВР Паньок 

В.П., Семків О.В., Тимошенко Л.М., Логвін Г.В., ЗНВР Половецькій С.М.: 

3.1. Організувати роботу педагогічних працівників відповідно до плану 

роботи закладу, здійснення ними педагогічної, методичної та організаційної 

роботи в межах встановленого обсягу навчального навантаження. 

3.2   Розробити заходи щодо забезпечення проведення навчальних 

занять за допомогою, в тому числі дистанційних технологій, особливу увагу 

звернувши на підготовку учнів 11 класів до ЗНО, та щодо відпрацювання 

занять відповідно до навчальних планів після нормалізації епідемічної 

ситуації. 

3.3 Розробити заходи щодо часткового переведення працівників на 

роботу в дистанційному режимі та на виконання інших видів робіт 

(організаційно-педагогічна, методична, наукова тощо). 

 

4. ЗДГР Рекуну В.М.: 

4.1. Здійснювати щоденний контроль за функціонуванням інженерних 

споруд, мереж, комунікацій, дотримання правил техніки безпеки, економного 



та раціонального використання енергоносіїв, а також необхідного 

температурного режиму в приміщеннях закладу. 

4.2. Проводити регулярну дезінфекцію всіх навчальних та інших 

приміщень з занесенням у відповідний журнал реєстрації. 

5. Фахівцю з охорони праці Шевченко І.В.: 

5.1. Провести позаплановий інструктаж з безпеки життєдіяльності з 

учнями щодо дотримання правил пожежної безпеки, електробезпеки, безпеки 

дорожнього руху, правил поведінки в громадських місцях у період карантину, 

поводження з незнайомими людьми та предметами тощо з реєстрацією у 

відповідних журналах. 

5.2. Провести позапланові інструктажі зі сторожами та допоміжним 

персоналом щодо дотримання правил пожежної безпеки, електробезпеки та 

донести до них алгоритм дій у випадку надзвичайної ситуації техногенного, 

природного характеру і пожежної безпеки. 

6. Про всі випадки дитячого травматизму з учнями, вихованцями та 

випадки з надзвичайних ситуацій негайно інформувати адміністрацію 

Деснянського НВК. 

   7.    Контроль за виконанням наказу залишаю за собою 

 

Директор Деснянського НВК                                          Римарєв К.Є. 

 


