
КНЯЖОЛУЦЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ 

ДОЛИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ  РАДИ 

ІВАНО – ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
вул. Шевченка, 82,а., с. Княжолука, 77540, Долинський р-н, Івано – Франківська обл. 

тел. 0 (3477)  55 - 4 – 02  knzosh@ukr.net   Код ЄДРПОУ 20564207 

 

Н А К А З 

 

12 березня 2020                                   с. Княжолука                                № 51 

 

Про призупинення 

навчання 

 

 Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 11.03.2020 року 

№ 211 « Про запобігання поширенню на території України коронавірусу   

COVID – 19, листа Міністерства освіти і науки України від 11.03.2020 року№ 

1/9-154, наказу сектора освіти Долинської РДА  від 12.03.2020 р. № 96 

 

Н А К А З У Ю: 

 

1. Призупинити  освітній  процес в школі з 12 березня  по 03 квітня 2020р. 

2. Відмовитись від проведення та участі у масових заходах; 

3. Класним керівникам інформувати здобувачів освіти та їх батьків щодо того, 

як запобігти поширенню хвороби та дій у випадку захворювання. 

4. Усім працівникам закладу дотримуватися розроблених заходів, які 

попередять масове розповсюдження гострої респіраторної хвороби, 

спричиненої коронавірусом, і гострих респіраторних інфекцій; виконувати 

рішення обласної та районної протиепідемічних комісій. 

5. Педагогічним  працівникам школи: 

5.1. Здійснювати  організаційно – методичну, організаційно – педагогічну 

роботи  в період призупинення  навчання  відповідно до  навантаження  на 

початок цього періоду. 

5.2. Розробити до 16.03.2020 року індивідуальні плани роботи на період 

карантину. 

5.2. Організувати   щоденне навчальне  спілкування з учнями, здійснювати 

індивідуальну допомогу учням, через використання Skype та Viber. 

6. Забезпечити відпрацювання занять відповідно до навчальних планів після 

нормалізації епідемічної ситуації. 

7. Адміністрації закладу: 

7.1. Організувати проведення  інструктажів з безпеки життєдіяльності з 

учасниками освітнього процесу, зокрема з питань пожежної безпеки, 

поводження з газовими приладами, поведінки на дорогах і вулицях в умовах 

карантину тощо.  

 7.2. Ознайомити працівників з варіантами оплати праці під час призупинення 

навчання через карантин (взяти відпустку; отримувати заробітну плату в 

порядку і розмірах, визначених статтею 113 Кодексу законів про працю 

України; отримувати заробітну плату відповідно до пункту 77 Інструкції про 

mailto:knzosh@ukr.net


порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом 

Міністерства освіти України від 15.04.1993 р. № 102. 

8.  Технічному  та обслуговуючому персоналу проводити  роботи щодо 

підтримання  функціонування  інженерних споруд , мереж, комунікацій. 

9. З метою економії енергоносіїв опалювати приміщення школи  на рівні 

мінімального  теплового  забезпечення. 

 

 

                 Директор школи                                      Пенгрин М.В. 
 


