
СЕМЕНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОГОРІЛЬСЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

І-ІІІ СТУПЕНІВ

ВИТЯГ З НАКАЗУ
с.Погорільці

«11»  березня 2020 року. № 9-г

Про припинення освітнього процесу

Відповідно до статті 29 Закону України «Про захист населення від 
інфекційних хвороб», постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 
2020 р. №211 «Про запобігання поширенню на території України 
коронавірусу СОУГО-19» та з урахуванням рішення Державної комісії з 
питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 10 
березня 2020 р., листа Міністерства освіти і- науки України від 11.03.2020 
року №1/9-154, наказу відділу освіти , молоді та спорту від 11.03.2020 
р. №64, з метою запобігання поширенню коронавірусу СОУГО-19

НАКАЗУЮ:
1. Запровадити карантин в Погорільському ЗСО І-ІІІ ступенів з 12 

березня 2020 року по 03 квітня 2020 року включно.
2. Заступнику директора з НВР Євмененко Т.Г.:
2.1 Заборонити проведення та участь у масових заходах в приміщеннях 

та на території закладу освіти, зокрема змагань, конкурсів, виставок тощо.
2.2. Інформувати здобувачів освіти та співробітників закладу щодо 

того, як запобігти поширенню (Ьцр5://то2.£оу.иа/когопауіш5-2019-псоу) 
хвороби та дій у випадку захворювання.

Провести інструктажі із здобувачами освіти з питань безпеки 
життєдіяльності під час вимушених канікул (дотримання правил пожежної та 
електробезпеки, безпеки дорожнього руху, безпечного перебування на 
водоймищах, використання піротехніки, поводження з підозрілими 
предметами тощо).

2.3.Розробити заходи щодо проведення занять за допомогою 
дистанційних технологій, особливу увагу звернувши на підготовку учнів 11 
класів до ЗНО та щодо відпрацювання занять відповідно до навчальних 
планів після нормалізації епідемічної ситуації.

2.4. Розробити заходи щодо часткового переведення працівників на 
дистанційну роботу та на виконання інших видів робіт (організаційно- 
педагогічну, методичну, наукову тощо).



2.5. Посилити контроль за проведенням санітарно-гігієнічних заходів 
щодо особистої гігієни, питного режиму, вологого прибирання приміщень із 
застосуванням дезінфікуючих засобів, режиму провітрювання тощо.

2.6. Ознайомити з-наказом всіх працівників під підпис.
3. Контроль

Директор закладу

їм' наказу залишаю за собою.

Н.П. Тимощенко

З/Наказом ознайомлені: 
с^ І І -х £ в м е н е н к о  Т.Г.


