
КОПІЯ 

ВИШНІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №1 

 

ВИШНЕВОЇ МІСЬКОЇ РАДИ БУЧАНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

  

Н А К А З 

 

   

від 29 квітня 2021 року          № 31-аг 

 

Про зміну організації освітнього процесу  

 

Відповідно до ст.55 п.2 Закону України "Про освіту", Закону України "Про захист 

населення від інфекційних хвороб", постанови Кабінету Міністрів України від 9 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", розпорядження голови Бучанської державної 

адміністрації № 6 від 02.04.2021 року, листа ДУ "КИЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ 

ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ" КИЄВО-

СВЯТОШИНСЬКИЙ ВІДДІЛ ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕННЬ  "Оперативний аналіз 

захворюваності коронавірусної хвороби COVID-19, станом на 12.04.2021" №580 від 

13.04.2021 року, на виконання наказу управління освіти Вишневої міської ради від 

15.04.2021 № 01-18/44 "Про роботу навчальних закладів в умовах карантину"  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Відновити освітній процес за очною (денною) формою з 05 травня 2021 року по 

07 травня 2021 року для учнів 2-А, 2-Б, 2-В, 2-Г, 3-Б, 3-В, 4-А, 4-Д, 4-Є класів.  

2. Продовжити освітній процес з використанням технологій дистанційного 

навчання з 05 травня 2021 року по 07 травня 2021 року для учнів 5-11-х класів та 

вихованців гуртків. 

3. Заняття проводяться відповідно до затвердженого розкладу занять та перерв на ІІ 

семестр незалежно від форми організації освітнього процесу.  

4. Класним керівникам 2-А, 2-Б, 2-В, 2-Г, 3-Б, 3-В, 4-А, 4-Д, 4-Є класів повідомити 

учнів та батьків учнів про зміну у формі організації освітнього процесу.  

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

постійний моніторинг та контроль за здійсненням освітнього процесу.  

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. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.  

 

 

Директор школи                  В.Г.Плахотнюк 

 


