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НАКАЗ 
 

18.03.2020р.                                                                                                        № 61/ОД  

 

Щодо організаційних заходів  

для запобігання поширенню  

короновірусу COVID-19 
 

 На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року №211 

«Про запобігання поширенню на території України коранавірусу COVID-19», Закону 

України «Про захист населення від інфекційних хвороб», Указу Президента України 

від 13 березня 2020 року №87/2020 «Про рішення Ради національної безпеки і 

оборони України від 13 березня 2020 року «Про невідкладні заходи щодо 

забезпечення національної безпеки в умовах спалаху гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», наказу Міністерства освіти і 

науки України від 16.03.2020 №406 «Про організаційні заходи для запобігання  

поширенню коронавірусу COVID-19», наказу Департаменту освіти і науки ЛОДА від 

17.03.2020  №03-01/75, наказів відділу освіти від 18.03.2020 року № 01-10/112 «Щодо 

організаційних заходів для запобігання поширенню коронавірусу COVID-19» та  від 

18.03.2020 року №01-07/36 «Про організаційні заходи для запобігання поширенню 

коронавірусу COVID-19», враховуючи рекомендації Всесвітньої організації охорони 

здоров’я  та з метою запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 на території 

району, села, школи, враховуючи відсутність на час проведення карантину 

громадського транспорту   

 

НАКАЗУЮ: 

 

1.На час карантину перевести педагогічний персонал на гнучкий графік роботи 

(віддалену  (дистанційну) форму роботи) за відсутності гострої потреби (відповідно 

до Методичних рекомендацій щодо встановлення гнучкого режиму робочого часу. 

Затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 04 

жовтня 2006 року №359) (графік додається). 

2.У разі гострої потреби чи виникнення надзвичайної ситуації, яка вимагатиме 

присутності педагогічних працівників на робочому місці (у разі спеціальних 

розпоряджень місцевих органів влади чи адміністрації школи), дистанційна форма 

роботи скасовується. 

3. Відтермінувати роботу атестаційної комісії. 

4.Відповідальною особою за опрацювання кореспонденції, що надходитиме на 

офіційну електронну адресу школи за час карантину, призначити педагога-

організатора Дибач Іванну Іванівну. 

5.Всім педагогічним працівникам школи: 



5.1.Дотримуватись заборони проведення освітніх, культурних, спортивних та інших 

масових заходів, а також відвідування закладів освіти її здобувачами. 

5.2.Проводити інформування здобувачів освіти та їх батьків щодо заходів 

профілактики, проявів хвороби та дій у випадку захворювання, використовуючи 

групи в соцмережах. 

5.3. Забезпечити виконання освітніх програм, зокрема, шляхом організації освітнього 

процесу із використанням технологій дистанційного навчання, що не передбачає 

відвідування закладів освіти її здобувачами та  шляхом ущільнення навчального 

матеріалу. 

5.4.Для належної організації дистанційної форми навчання, відповідно до листа МОН 

від 13.03.2020 року № 1/9-160  «Щодо організації дистанційного навчання в закладах 

загальної середньої освіти під час карантину», на час карантину скласти розклад 

занять та оприлюднити його на сайті школи (відповідальна – заступник директора 

школи з НВР Скрип Л.Й.). 

5.5.З метою належної організації та обліку робочого часу педагогічними  

працівниками під час карантину, кожному вчителеві  скласти план роботи на час 

карантину  (робота з учнями, організаційно-педагогічна, методична, наукова тощо) із 

вказаними запланованими заходами, темами, тривалістю, посиланнями на веб-

ресурси  (тривалістю не менше педагогічного навантаження вчителя).  

6.Заступнику директора школи Скрип Л.Й. забезпечити  облік робочого часу 

педагогічних працівників школи  на період карантину з метою належного 

оформлення табеля робочого часу. 

7.Працівникам обслуговуючої групи провести у школі  профілактичні та 

дезінфекційні заходи щодо запобігання поширенню корона вірусу COVID-19. 

8.Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

 

 

                     Директор школи                               М.Ігнатюк 

      

 

 
     Вик.: М.Ігнатюк 
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