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НАКАЗ 

27.08.2020 року          №16-г 

 

«Про підвіз учнів та педагогічних працівників 

 шкільними автобусами у 2020-2021 навчальному році» 

 

На виконання Законів України "Про освіту", "Про загальну середню 

освіту", "Про місцеве самоврядування в Україні", Державних санітарних 

правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів 

та організації навчально-виховного процесу, затверджених Постановою 

головного державного санітарного лікаря України від 14 серпня 2001 р. №63 

передбачено забезпечення в сільській місцевості регулярного безоплатного 

підвезення до місця навчання і додому дітей дошкільного віку, учнів та 

педагогічних працівників, які проживають на відстані більше 3 км від 

навчальних закладів. 

Виходячи з цього та враховуючи Постанову Міністерства охорони 

здоров’я №50 від 22.08.2020 року «Про затвердження протиепідемічних 

заходів у закладах освіти на період карантину у зв’язку з поширенням 

коронавірусної хвороби (COVID 19)» 

НАКАЗУЮ: 

1. Організувати з 1 вересня 2020 року підвіз учнів ОЗ «Вирішальненська 

ЗОШ І-ІІІ ступенів» до місця навчання і додому двома шкільними 

автобусами. 

2. Підвезення здійснювати шкільним автобусом ПАЗ-3205-110 державний 

номерний знак 16842 СН, водій Гречка Анатолій Іванович, посвідчення 

водія №176802, відкриті категорії А, В, С, Д, Е, видане МРЕВ ДАІ в 

м. Лохвиці 16.11.2001 року та автобусом БАЗ – А079.03 державний 

номерний знак ВІ 0315 АА, водій  Іванішенко Микола Васильович, 

посвідчення водія ВАА №703652, відкриті категорії А, В, С, Д, Е, видане 

Лохвицьким ВРЕР УДАІ УМВС України в Полтавській області 

28.10.2010 року. 

3. Затвердити графіки руху шкільного автобуса з 01.09.2020 року та до кінця 

навчального року (додається). 

4. Затвердити схеми руху шкільних автобусів на 2020-2021 навчальний рік 

(додається). 
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5. Затвердити списки учнів, які підвозяться шкільними автобусами 

(додаються). 

6. Під час перевезення учнів шкільними автобусами керуватися вимогами 

до транспорту, який перевозить дітей та працівників до закладу освіти, 

викладених в Постанові Міністерства охорони здоров’я №50 від 

22.08.2020 року «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах 

освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної 

хвороби (COVID 19)»: 

 проводити дезінфекційні заходи у салонах автобусів в кінці робочої 

зміні; 

 водії повинні мати засоби індивідуального захисту (із розрахунку 1 

захисна маска на 3 години роботи на 1 особу), антисептичний засіб для 

обробки рук; 

 проводити щоденний контроль за станом здоров'я водіїв та 

температурний скринінг до початку робочої зміни; 

 не допускати до роботи осіб з ознаками гострої респіраторної хвороби 

або підвищеною температурою тіла понад 37,2° C; 

 вхід до салону автотранспорту лише при наявності засобів 

індивідуального захисту (респіратора або захисної маски); 

 здійснювати перевезення пасажирів у межах кількості місць для 

сидіння. 

7. Класним керівникам 1-11 класів до 01.09.2020 р.: 

7.1. Довести до відома учнів та батьків графіки руху шкільних автобусів. 

7.2. Ознайомити учнів та батьків з вимогами перевезення дітей в умовах 

карантину, викладених в Постанові Міністерства охорони здоров’я №50 

від 22.08.2020 року «Про затвердження протиепідемічних заходів у 

закладах освіти на період карантину у зв’язку з поширенням 

коронавірусної хвороби (COVID 19)». 

7.3. Провести інструктаж з правил техніки безпеки під час поїздки з 

учнями, які підвозяться шкільними автобусами. 

8. Призначити відповідальними за збереження життя та здоров’я дітей під 

час перевезення: 

1) шкільним автобусом ПАЗ-3205-110 вихователя Комліченко Л.П. 

2) шкільним автобусом БАЗ – А079.03 вихователя Десавенка М.М. 

9. Забезпечувати підвезення учнів ОЗ «Вирішальненська ЗОШ І-ІІІ 

ступенів» для участі в олімпіадах, конкурсах, турнірах, різноманітних 

творчих конкурсах, спортивних змаганнях районного, обласного та 

всеукраїнського рівнів. 

10. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

Директор школи       О.А.П’ятницький 
 

  



АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ 

 

з наказом Вирішальненської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

від 27.08.2020 року №16-г 

«Про підвіз учнів та педагогічних працівників 

шкільними автобусами у 2020-2021 навчальному році» 

 

№ Назва посади працівника 
Прізвище, 

ініціали 
Підпис Дата 

1 Завгосп Чобітько Г.П.   

2 Водій Гречка А.І.   

3 Водій Іванішенко М.В.   

4 Вихователь Комліченко Л.П.   

5 Вихователь Десавенко М.М.   

6 Медсестра Соломаха Л.М.   

 
 

 

 

 


