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Про органiзацiю освiтнього процесу
в закладi освiти в умовах встановлення
червоного рiвня епiдемiчноi небезпеки

l

На виконання Постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни ьil, Q9.12.2020 р. J\Ъ123б <Про
встановлення карантину та запровадження обмежувальних пфотиепiлемiчних заходiв з

метою запобiгання поширенню на територii Украiни гостроi pecdipaTopHoi хвороби COVID-
19, спричиненоi KopoHaBipycoM SARS-COV-2), згiдно з рiшеннhм позачергового,засiдання
Щержавноi KoMicii з питань техногенно-екологiчноi безпеки та |надзвичайних ситуацiй вiд
20,|0.2O2lJ\гэ 12, листа МОН УкраТни кПро oKpeMi питання органiфачii освiтнього процесу пiд
час впровадження заходiв iз запобiгання поширенню на l|ериторii Украiни гостроТ

респiраторноi хвороби COVID-I9>, листа ЩУ <Сумський ОI_{КПХ МОЗ) вiд l9.10.2021 р. JФ
0З-1/9б0 кПро проведення дезiнфекцiйних заходiв в закладах осгjiти на перiод карантину по
COVID-I9), вiдповiдно до Положення про дистанцiйну формуl здобуття повноТ загальноi
середньоi освiти, затвердженого наказом МОН вiд 08.09.2020 рок$, NЬ 1 l 15, заресстрованим у
MiHicTepcTBi юстицii Украiни 28.09.2О2О за Ns g4llЗ5224, у з|'язку iз встановленням на
територii Сумськоi областi <червоноi зони), на виконання рiшеЬня засiдання педагогiчноТ

ради вiд 22.10.202I р. Nls3 lНАКАЗУЮ: 
l1. Заборонити з 25.10,2021 р.до встановлення на теРиторii Сумськоi областi

помаранчевого, жовтого або зеленого рiвня епiдемiчноТ небез[rеки вiдвiдування закладу
освiти iT здобувачами, oKpiM здобувачiв закладу дошкiльноi освiтй та учнiв 1-4 класiв.
2. Розпочати з 25.1О.2О21 р. освiтню дiяльнiсть у 5-1l класфх закладу освiти у режимi

l.-дистанцiйного навчання шляхом використання технологiй лiлстанчiйного навчання на
платформi Zoom, забезпечуючи регулярну та змiстовну взаемолiý вчителiв з учнями.
З. Заступнику директора з навчаJIьно-виховноТ роботи !емченко Р.В.:
3.1. Скласти графiк проведення ypoKiB з учнями 5-1 1 класi" ,| 

""пор"станням 
технологiй

дистанцiйного навчання та забезпечити виконання санiтарних нРрм пiд час роботи учнiв з

комп'ютерною технiкою. 
lЗ,2. Здiйснювати органiзацiю, координацiю та контроль за ви[сонанням ocBiTHix програм

учителями , забезпечувати регупярне вiдстеження результатiв навirання учнiв.
З.З, Оприлюднити на сайтi режим роботи закладу в умовах <червоноТ зони), особливостi
здiйснення освiтнього процесу, в тому числi iз використання дифтанцiйних форм спiвпрацi,
розклад ypoKiB 5-11 кпасiв, iнформацiю про змiни в роботi заклал{ освiти.
4, Посилити контроль за проведенням протиепiдемiчних т{ лезiнфекцiйних заходiв в
закладi освiти, забезпечити дотримання заходiв, затверджених С|нiтарним регламентом для
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середньоi освiти>, постановами Головного,Щержавного санiтарного лiкаря
.2021 року J\Ъ 10 та вiд 25.08.2021року J\Ъ 8.

проведення в закладi освiти масових заходiв (спортивних, культурних,
цiальних).
додатковi iнструктажi для працiвникiв закладу щодо заходiв профiлактики,
та дiй у випадку захворювання, дотримання алгоритму дiй пiд час режиму

керiвникам проводити додаткове iнформування батькiв вихованцiв щодо
у перiод посиленого карантину.

виконання наказу заJIишаю за собою.

V 
AHToHiHa водА


