
 
 

СКВИРСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 3 імені Петра 

Тисьменецького 

Сквирської районної ради Київської області 

вул. Шевченка 43, м.Сквира, Київська обл., 09000, тел.0(4568) 5-17-49, 

e-mail 14skvira_3 zosh@ukr.net Код ЄДРПОУ 25303316 

 

 

НАКАЗ 

 

 

12 .03. 2020 р.                                             м. Сквира                                                      № 17–О 

 

Про тимчасове призупинення  

освітнього процесу  та  запровадження 

дистанційної роботи на період карантину 

 

У зв`язку із зростанням показників захворювань на грип та гострі респіраторні вірусні 

інфекції згідно постанови Кабінету міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 

«Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19»  та  з метою 

недопущення загострення епідемічної ситуації   

НАКАЗУЮ : 

1.  Тимчасово призупинити освітній процес для учнів школи на період  з 12.03.2020 по 

03.03.2020 року включно .  

2. Розпочати навчання 06.04.2020 року. 

3. Запровадити з 12.03.2020 по 03.04.2020 дистанційну роботу на дому 

педагогічним працівникам школи : 

Упродовж робочого часу, визначеного ПВТР, працівники зобов’язані : 

1) виконувати обов’язки, передбачені трудовим договором, 

2) відповідати на дзвінки директора школи, заступників з НВР, заступника з ВР; 

3) перевіряти електронну пошту та оперативно відповідати на листи; 

4) організувати та проводити за розпорядженням директора школи навчальний 

процес за допомогою дистанційних технологій; 

5) складати або корегувати навчальні плани, готувати навчальні матеріали 

(презентації, стенди, плакати), писати конспекти уроків; керувати дистанційним навчанням 

учнів: викладати матеріал під час скайп-конференцій, перевіряти домашні завдання через 

електронну пошту, надсилати тести для перевірки знань учнів; 

4. Заступники директора школи з навчально-виховної роботи Левенець Л.Є., 

Федченко О.М. контролюють, як працівники дотримуються вимог пункту 3 цього наказу та 

ініціюють питання щодо вжиття заходів за дотриманням режиму дистанційної роботи на 

дому. 
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5. Класним керівникам : 

5.1. Провести інструктажі з учнями з безпеки життєдіяльності. 

5.2. Інформувати батьків щодо призупинення навчально - виховного процесу і 

обмеження контакту дітей з хворими. 

6. Завгоспу школи Костюку Ю.М. 

6.1. Здійснити необхідні заходи щодо безпечної роботи систем тепловодо-

електропостачання.  

6.2. Забезпечити проведення санітарно-профілактичних заходів у  приміщенні школи. 

 

7. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою . 

 

Директор школи                                                                                                    В.М.Сич      

З наказом ознайомлені :                                                                                       Л.Є.Левенець  

                                                                                                                        О.М. Федченко 

                                                                                                                        Ю.М.Костюк  


