Опорний заклад
«Шишацька спеціалізована школа ім. В.І. Вернадського
Шишацької селищної ради Полтавської області»
НАКАЗ
18.03.2020

Шишаки

№ 23

Про організацію роботи
на період карантину
Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення і
поширення коронавірусної хвороби (СОVID-19)», Указу Президента України
від 13 березня 2020 року № 87/2020 «Про рішення Ради національної безпеки
і оборони України від 13 березня 2020 року «Про невідкладні заходи щодо
забезпечення національної безпеки в умовах спалаху гострої респіраторної
хвороби СОVID-19 спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2», наказу МОН
України від16 березня 2020 року № 406 «Про організаційні заходи для
запобігання поширенню коронавірусу COVID-19», наказу відділу освіти
Шишацької селищної ради Полтавської області від 18.03.2020 року № 97,
постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 «Про
запобігання поширенню на території України коронавірусу СОVID-19»,
враховуючи рішення регіональної комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки і надзвичайних ситуацій (протокол № 5 від 16.03.2020) та
враховуючи рішення виконавчого комітету Шишацької селищної ради «Про
заходи щодо попередження розповсюдження нової коронавірусної інфекції
(СОVID-19) та введення обмежувальних заходів на території Шишацької
ОТГ» № 1/17/03/2020 від 17 березня 2020 року та з метою запобігання
поширенню коронавірусу СОVID-19 на території Шишацької ОТГ:
НАКАЗУЮ:
1. Заступнику директора з НВР Яровій Р.О. завідуючим філій Радченко
Ю.Ю., Брехунцовій В.І., вчителеві української мови та літератури
-Федорченко В.В.:
1.1. Створити гнучкий графік роботи працівників школи на період
карантину (додаток 1-4).
1.2. Встановити режим роботи у школі.

1.3.

Скласти індивідуальні плани самоосвіти вчителів на період
карантину (додаток 5-8).
2. Учителям, вихователям ГПД:
2.1. Забезпечити виконання освітніх програм, зокрема шляхом
організації освітнього процесу із використанням технологій
дистанційного навчання, що не передбачає відвідування
закладів освіти здобувачами освіти.
2.2. У повному обсязі виконувати посадові обов’язки, бути на
постійному мобільному зв’язку, відповідати на дзвінки керівництва,
колег, осіб, здобувачів освіти та їх близьких родичів, перевіряти
електронну пошту, відповідати на листи та за необхідності терміново
з’являтися на робоче місце.
3. Завгоспу Крютченко В.В., завідуючим філій Радченко Ю.Ю.,
Брехунцовій В.І., вчителеві української мови та літератури
Федорченко В.В.:
3.1. Посилити охоронний режим закладу.
3.2. Провести профілактичні та дезінфекційні заходи щодо
запобігання поширенню коронавірусу.
4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

В.о. директора опорного закладу
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