
 
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«ТЕТІЇВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС  

«ГІМНАЗІЯ - ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ» 

 

НАКАЗ 

 

м. Тетіїв 

 

03 квітня 2020  року                                                                          № 13-о   

 

                  

Про організацію роботи  

школи під час карантинних обмежень 

 
Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про повну загальну 

середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про 

захист населення від інфекційних хвороб», на виконання постанови Кабінету 

Міністрів України від 11.03.2020 року № 211 «Про запобігання поширенню 

на території України коронавірусу COVID-19» (зі змінами), наказів 

Міністерства освіти і науки України від 12 березня 2020 року № 392 «Про 

забезпечення виконання профілактичних і протиепідемічних заходів», від 16 

березня № 406 «Про організаційні заходи для запобігання поширенню 

коронавірусу COVID-19», Методичних рекомендацій щодо встановлення 

гнучкого режиму робочого часу, затверджених наказом Міністерства праці та 

соціальної політики України від 04 жовтня 2006 року № 359; листа 

Міністерства освіти і науки України від 11.03.2020 року № 1/9-154 «Щодо 

запровадження карантину в закладах освіти усіх типів та форм власності», та 

з метою запобігання розповсюдженню коронавірусної інфекції (COVID-19) 

серед учнів та працівників закладу освіти  

 
НАКАЗУЮ: 

 

1. Продовжити заборону доступу здобувачів освіти до закладу з 04 

квітня 2020 року до прийняття окремого рішення про припинення 

карантинних обмежень. 

2. Класним керівникам 1-11 класів забезпечити інформування батьків 

учнів 1-11 класів про терміни карантинних обмежень та організацію 

освітнього процесу засобами дистанційного навчання. 

3. Педагогічним працівникам забезпечити виконання освітньої 

програми за допомогою дистанційних технологій та ущільнення навчального 

матеріалу. 



4. Сестрі медичній Загинайло Н.О організувати вхідний контроль за 

станом здоров’я працівників закладу, не допускати до робочого місця 

працівників з ознаками респіраторних захворювань. 

5. Заступникам директора з навчально-виховної роботи Козулі О.М., 

Кузнєцовій О.В.: 

5.1. організувати режим роботи працівників закладу в гнучкому 

(дистанційному) режимі, спрямувати на виконання іншої роботи 

(організаційно-педагогічної, методичної, наукової, самоосвіти тощо) 

відповідно до Методичних рекомендацій щодо встановлення гнучкого 

режиму робочого часу, затверджених наказом Міністерства праці та 

соціальної політики України від 04 жовтня 2006 року № 359;  

5.2. сприяти самоосвіті педагогічних працівників за дистанційними формами 

навчання; 

5.3. забезпечити проведення методичних заходів у закладі у формах вебінарів 

та онлайн спілкування;  

5.4. забезпечити постійний науково-методичний супровід педагогічних 

працівників щодо виконання освітніх програм засобами дистанційного 

навчання; 

5.5. постійно ознайомлювати педагогів та учнів з електронними ресурсами 

для учнів, педагогів із завданнями та заняттями за дистанційною формою 

навчання; 

5.6. здійснювати постійний моніторинг стану проведення дистанційного 

навчання з учнями школи з урахуванням вимог чинного законодавства 

України, зокрема академічної свободи педагогічних працівників. 

6. Завгоспу школи Усовичу В.І.: 

6.1. забезпечити дотримання санітарно-гігієнічних умов (провітрювання, 

вологе прибирання з  використанням спеціальних засобів тощо) в закладі;  

6.2. обмежити доступ сторонніх осіб до закладу. 

6.3. організувати роботу працівників у закладі виключно за наявності 

одягнених масок або респіраторів; 

6.4. забезпечити посилені заходи щодо підтримання функціонування 

інженерних споруд, мереж, комунікацій, дотримання техніки безпеки та  

необхідного температурного режиму. 

 7.Призупинити прийом громадян до завершення карантинних обмежень. 

 8.Здійснювати роботу зі зверненнями громадян дистанційно за допомогою 

телефонною зв’язку, електронної пошти, через соціальні мережі тощо. 

  9.Визнати таким, що втратив чинність, наказ від 12 березня 2020 року № 24 

«Про призупинення освітнього процесу в школі з 13.03. по 03.04.2020 р.». 

  10.Контроль за виконання цього наказу залишаю  за собою. 

 

 

 

                Директор школи                                                      Л.П.Кінзерська 

 
 


