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НАКАЗ 

 

31.03.2020           №25 
 
Про продовження карантину 

 

Відповідно до рішення Уряду від 25.03.2020 року, листа Департаменту 

освіти і науки Полтавської ОДА від 25.03.2020 № 02.01-11/545, наказу відділу 

освіти Лохвицької РДА №114 від 30.03.2020 року «Про продовження карантину 

в освітніх закладах району», з метою  запобігання поширенню коронарівусу на 

території населених пунктів Вирішальненської сільської ради  та Лохвицького 

району, розповсюдження захворюваності серед учасників освітнього процесу 

НАКАЗУЮ: 

1. У зв’язку із запровадженням карантину продовжити призупинення 

освітнього процесу в ОЗ «Вирішальненська ЗОШ І-ІІІ ступенів» з 03 квітня 

2020 року по 24 квітня 2020 року.  

2. Класним керівникам проводити інформування здобувачів освіти через 

засоби телефонного та Інтернет зв’язків. 

3. Учителям продовжити організовувати освітній процес з використанням 

технологій дистанційного навчання, відповідно до наказу №22 від 17.03.2020 

року «Про організацію дистанційного навчання під час карантину». 

4. Продовжити гнучкий (дистанційний) режим роботи працівників школи 

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 

04.04.2020 року по 24.04.2020 року. 

5. До завершення карантину заборонити відвідування опорного 

закладу «Вирішальненська ЗОШ І-ІІІ ступенів» здобувачами освіти. 

6. Медсестрі школи Соломасі Ларисі Миколаївні забезпечити виконання 

профілактичних заходів щодо попередження масового розповсюдження гострої 

респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом та гострих респіраторних 

інфекцій. 

7. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Гузь В.І.: 
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7.1. Контролювати здійснення дистанційного навчання. 

7.2. Про форми організації освітнього процесу за дистанційними 

технологіями інформувати відділ освіти на електрону адресу 

03.04.2020 р., 10.04.2020 р. 

8. Наказ оприлюднити на сайті закладу освіти. 

9. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

Директор школи         О.А. П’ятницький

      


