
КОПІЯ 

ВИШНІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №1 

 

ВИШНЕВОЇ МІСЬКОЇ РАДИ БУЧАНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

  

Н А К А З 

 

   

від 23 березня 2021 року          № 24-аг 

 
Про зміну організації освітнього процесу  

 
Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування", 

"Про захист населення від інфекційних хвороб", постанови Кабінету Міністрів України 

від 09 грудня 2020 року № 1236 "Про встановлення карантину та запровадження 

протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2", на виконання рішення 

позачергового засідання Київської обласної комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій (протокол № 4 від 19 березня 2021 року), наказу 

управління освіти Вишневої міської ради від 19.03.2021 № 39 "Про запровадження 

посилених протиепідемічних заходів", з метою забезпечення самоізоляції та соціального 

дистанціювання учасників освітнього процесу, а також зважаючи на складну епідемічну 

ситуацію в закладі освіти,  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Заборонити відвідування закладу освіти її здобувачами з 29 березня по 09 квітня 

2021 року. 

2. Перевести учнів 1-11-х класів з очної (денної) форми навчання на дистанційний 

онлайн-режим роботи з 29 березня по 09 квітня 2021 року.  

3. Вчителям початкових класів, учителям-предметникам проводити уроки в 

онлайн-режимі відповідно до розкладу.  

4. Класним керівникам повідомити учнів та батьків учнів про зміну у формі 

організації освітнього процесу.  

5. Заступникам директора з НВР Климанській В.П., Душко Т.О. здійснювати 

постійний моніторинг та контроль за проходженням занять в онлайн-режимі.  

6. Всім учасникам освітнього процесу дотримуватись Тимчасового порядку, 

розробленого у закладі, з урахуванням карантинних обмежень та епідемічного зонування. 

Дотримуватись протиепідемічного законодавства та виконання протиепідемічних і 

санітарно-гігієнічних вимог, визначених у постановах Кабінету Міністрів України та 

Головного державного санітарного лікаря України. 

7. Заступникам директора з НВР Климанській В.П., Душко Т.О. продовжити 

щоденне інформування Управління освіти Вишневої міської ради: 

- про кількість виявлених хворих учнів (вихованців), педагогів та працівників 

закладу, в яких підтверджено гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену 

коронавірусом SARS-CoV-2; 

- про кількість класів (груп), переведених на дистанційну форму навчання. 

8. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.  

 

 

Директор школи                  В.Г.Плахотнюк 


