
ПОЧАТКОВА ШКОЛА № 332 ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА

НАКАЗ

11.03.2020                                             м. Київ                                               № 53-о

Про призупинення освітнього процесу
у школі

Відповідно до статей 53,54 Закону України «Про освіту»,  статті 30 Закону 
України  «Про  забезпечення  санітарного  та  епідемічного  благополуччя 
населення», розпорядження  виконавчого  органу  Київської  міської  ради 
(Київської  міської  державної  адміністрації)  від  11.03.2020  №427  «Про 
призупинення освітнього процесу в закладах дошкільної, загальної середньої, 
позашкільної, професійної (професійно-технічної),  вищої освіти усіх типів та 
форм власності», протоколу Постійної комісії з питань техногенно-екологічної 
безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) №9 від 11 березня 2020 року, наказу 
Департаменту  освіти  і  науки  виконавчого  органу  Київської  міської  ради 
(Київської  міської  державної  адміністрації)  від  11.03.2020  №56  «Про 
призупинення освітнього процесу в закладах дошкільної, загальної середньої, 
позашкільної,  професійної  (професійно-технічної)  освіти  усіх  типів  та  форм 
власності, вищої освіти І-ІІ рівнів акредитації та Київському університеті імені 
Бориса Грінченка», наказу управління освіти Дарницької районної в місті Києві 
державної  адміністрації  від  11.03.2020  №62  «Про  призупинення  освітнього 
процесу в закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти усіх 
типів та форм власності Дарницького району м. Києва»,  з метою попередження 
розповсюдження коронавірусної інфекції (COVID-19) 

НАКАЗУЮ:

1. Призупинити освітній процес у  школі з 12 березня 2020 року.
2. Відмінити  на  період  тимчасового  призупинення  освітнього  процесу  роботу 

секцій,  гуртків,  проведення  корекційно-розвиткових  занять,  навчальних, 
культурних, спортивних та інших масових заходів.

3. Заступникам  директора  з  навчально-виховної  роботи  Дзівалківській  І.М.  та 
Головашевій М.М.:

3.1. забезпечити  роботу  педагогічних  працівників  відповідно  до  норм 
навчального навантаження;

3.2. не  допускати  до  роботи  працівників  з  ознаками  інфекційного 
захворювання;



3.3. організувати  навчання  учнів  у  період  тимчасового  призупинення 
освітнього  процесу,  забезпечивши  використання  різних  форм 
дистанційного  навчання  з  урахуванням  можливостей  електронних 
освітніх ресурсів, що розміщені на сайті Київського університету імені 
Бориса  Грінченка  та  КНП  «Освітня  агенція  міста  Києва», 
Департаменту освіти і науки;

3.4. інформувати  учасників  освітнього  процесу  про  порядок  організації 
навчання  у  період тимчасового призупинення освітнього процесу, в 
тому числі на сайті закладу освіти.

4. Класним керівникам 1- 4 класів:
4.1. провести інструктажі з безпеки життєдіяльності під час перебування 

вдома  щодо  дотримання  правил  пожежної  безпеки,  безпеки 
дорожнього  руху,  електробезпеки;  правил  поведінки  на  водних 
об’єктах  у  весняний  період;   небезпеки  використання  відкритого 
вогню,  піротехнічних  засобів,  вибухових  предметів;  поводження  з 
незнайомими людьми та предметами; правил поведінки у громадських 
місцях,  користування  громадським  транспортом;  з  питань 
профілактики  захворювання  на  грип,  гострі  вірусні  інфекції 
коронавірусну інфекції (COVID-19) тощо;

4.2. здійснювати  виконання  навчальних  планів  освітньої  програми  за 
рахунок ущільнення,  самостійного опрацювання учнями деяких тем 
програми, шляхом використання різних форм дистанційного навчання; 
електронних  освітніх  ресурсів  для  забезпечення  неперервного 
навчання учнів.

5. Заступнику директора з ГР Завадській І.І.:
5.1. забезпечити технічних працівників необхідною кількістю миючих та 

дезінфікуючих засобів;
5.2. збільшити кратність проведення вологих прибирань з використанням 

дезінфікуючих засобів у приміщеннях закладу освіти;
5.3. обмежити доступ сторонніх осіб до приміщень закладу освіти.

6. Медичній  сестрі  Кірєєвій  О.П. проводити  роз’яснювальну  роботу  серед 
працівників  школи  щодо  запобігання  поширенню  захворювання  на 
коронавірусну інфекцію  (COVID-19) та дотримання правил особистої гігієни, 
проводити кварцування навчальних кабінетів.

7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор                                                                                          Юлія ПАЩЕНКО
 

З наказом ознайомлені:
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