
 

 

                                                           

Україна                                                                                                                       

Липовецька районна рада                                                                                        

Нападівська загальноосвітня школа І-ІІ ст.                                                                                                                                          

Липовецької районної ради Вінницької області                                                                                                                                           

                                             

НАКАЗ 

                                                                                         

від  16  березня  2020 р.                                                     № _12__ 

Про організацію роботи школи в умовах карантину 

Відповідно до статті 29 Закону України « Про захист населення від інфекційних 

хвороб» з метою запобігання поширенню на території України коронавірусу             

COVID - 19 , листів МОН України № 1/9-154 від 11.03.2020 року та від  13.03.2020 р.           

№ 1/9-161 , згідно з Положенням про дистанційне навчання, затвердженим наказом 

МОН від 25.04.2013 р. № 466, зареєстрованому в Міністерстві юстиції  від 30.04.13 р. 

за № 703/23, 

Наказую: 

1. Запровадити з 16.03.2020 по 03.04.2020 року дистанційну роботу на дому 

педагогічних працівників  Нападівської  загальноосвітньої  школи І-ІІ ст.  

Липовецької  районної ради   Вінницької області . 

2. Затвердити гнучкий графік роботи педпрацівників упродовж робочого часу, 

визначеного Правилами внутрішнього трудового розпорядку. 

3. На час роботи школи в умовах карантину працівники забов`язані : 

• Виконувати обов’язки, передбачені трудовим договором; 

• Відповідати на дзвінки керівника; 

• Перевіряти електронну пошту та оперативно відповідати на листи шляхом 

електронної взаємодії; 

• За виробничої необхідності працювати в закладі освіти. 

4. Педагогічним працівникам : 

4.1 Забезпечити виконання освітніх програм та організувати освітній процес 

(заняття, консультації тощо) з використанням технологій дистанційного 

навчання, що не передбачає відвідування здобувачами освіти навчального 

закладу ( у виняткових випадках шляхом ущільнення графіку освітнього 

процесу, а також виконання працівниками організаційно-педагогічної, 

методичної, наукової роботи тощо); 



4.2 Розробити індивідуальний план роботи та самоосвіти під час карантину, 

погодити даний план з адміністрацією школи, включивши до плану предмети, 

теми навчальних програм, види навчальних занять із учнями, погодивши їх із 

законними представниками учнів ( відповідно до Положення про дистанційне 

навчання п 4.3.) ; 

4.3 Скласти або відкорегувати навчальні плани, керувати дистанційним навчанням 

учнів, перевіряти завдання через електронні засоби (електронна пошта  тощо). 

5. Адміністрації школи на період карантину забезпечити : 

5.1 Проведення інформування здобувачів освіти та працівників щодо профілактики 

, проявів хвороби та дій у випадку захворювання; 

5.2 Відтермінувати проведення атестації працівників та проведення засідань 

атестаційної комісії; 

5.3 Припинити відрядження педпрацівників до КВНЗ « ВАНО ». 

6. Техпрацівникам школи проводити в приміщенні школи профілактичні та 

дезинфікційні заходи щодо запобігання поширенню вірусу. 

7. Річному кочегару та сторожу школи визначити заходи щодо збереження систем 

життєзабезпечення ( охоронного режиму ) приміщень на території школи. 

8. Контроль за  виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

                                                 

                                                        Директор школи                             С.А. Безносюк 

 

Педагогічний колектив та технічний персонал школи  з даним наказом  

ознайомлений в електронному режимі.   

 

 




