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НАКАЗ 

16.03.2020 № 21 

 

Про організаційні заходи для 

запобігання поширенню коронавірусу 

COVID-19 

 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України «Про запобігання 

поширенню на території України коронавірусу COVID-19» від 11 березня 

2020 року № 211, статті 32 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», підпункт 2 пункту 13 Положення 

про Функціональну підсистему навчання дітей дошкільного віку, учнів та 

студентів діям у надзвичайних ситуаціях (з питань безпеки життєдіяльності) 

єдиної державної системи цивільного захисту, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 21 листопада 2016 року № 1400, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2016 року за 

№ 1623/29752, наказу МОН України від 16 березня 2020 року №406 «Про 

організаційні заходи для запобігання поширенню коронавірусу COVID-19», 

наказу відділу освіти Лохвицької РДА №111 від 16.03.2020 року «Про 

організаційні заходи для запобігання поширенню коронавірусу COVID-19» 

НАКАЗУЮ: 

1. Педагогічним працівника закладу освіти забезпечити: 

1.1. Дотримання заборони проведення освітніх, культурних, 

спортивних, інших масових заходів та відвідування закладу освіти її 

здобувачами. 

1.2. Проведення інформування здобувачів освіти та їх батьків щодо 

заходів профілактики, проявів хвороби та дій у випадку захворювання. 

1.3. Виконання освітніх програм закладів освіти, зокрема шляхом 

організації освітнього процесу із використанням технологій 

дистанційного навчання, що не передбачає відвідування закладів освіти її 
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здобувачами, та у виняткових випадках шляхом ущільнення графіку 

освітнього процесу. 

2. Адміністрації ОЗ «Вирішальненська ЗОШ І-ІІІ ступенів»: 

2.1. Перенести проведення атестації працівників закладу освіти та 

проведення засідання атестаційної комісії. 

2.2. Забезпечити режим підвищеної готовності здобувачів освіти та 

працівників діям у надзвичайних ситуаціях відповідно до підпункту 2 

пункту 13 Положення про функціональну підсистему навчання дітей 

дошкільного віку, учнів та студентів діям у надзвичайних ситуаціях (з 

питань безпеки життєдіяльності) єдиної державної системи цивільного 

захисту, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 

21 листопада 2016 року № 1400, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 14 грудня 2016 року за № 1623/29752. 

2.3. Запровадити гнучкий (дистанційний) режим роботи працівників 

школи (в тому числі технічного персоналу) відповідно до Методичних 

рекомендацій щодо встановлення гнучкого режиму робочого часу, 

затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України 

від 04 жовтня 2006 року № 359 та затвердити графік перебування на 

робочому місці/дистанційної роботи на період карантину з 18.03.2020 

року по 03.04.2020 року. 

3. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Гузь В.І. 

організувати охоплення роботою педагогічних працівників відповідно до 

годин педагогічного навантаження та здійснення іншої педагогічної роботи (за 

індивідуальним планом самоосвіти). 

4. Класним керівникам в режимі дистанційних технологій проводити з 

учнями та їх батьками роз’яснення рекомендацій МОН спільно з МОЗ щодо 

заходів профілактики, зменшення шансів інфікування небезпечним вірусом та 

дій у випадку захворювання. 

5. Завгоспові школи Чобітьку Г.П. забезпечити підтримання 

функціонування інженерних споруд, мереж, комунікацій, необхідного 

температурного режиму та охорони опорного закладу «Вирішальненська ЗОШ 

І-ІІІ ступенів». 

6. У разі виникнення надзвичайних ситуацій негайно повідомляти 

директора школи в телефонному режимі. 

7. Наказ оприлюднити на сайті закладу освіти. 

8. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

Директор школи       О.А. П’ятницький 


