
Ванжулівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів 

Лановецької районної ради Тернопільської області 

__________________________________________________________________ 
НАКАЗ 

від 12.03.2020 року                                      с. Ванжулів                                                  № 08-од 

 

Про заходи щодо запобігання 

поширенню інфекції, спричиненої 

корона вірусом СOVID-19 на території 

Ванжулівської ЗОШ І-ІІ ступенів 

 

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 03 лютого 2020 року № 93-р 

«Про заходи щодо запобігання занесенню і поширенню гострої респіраторної хвороби, 

спричиненої коронавірусом СOVID-19», класифікаційних ознак надзвичайних ситуацій, 

затверджених наказом МВС України від 06.08.2018 року № 658, з урахуванням пункту 7 

Порядку класифікації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру за їх 

рівнями, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24.03.2004 року № 368, 

Державного класифікатора надзвичайних ситуацій (ДК 019:2010), затвердженого наказом 

Держстандарту України від 09.10.2010 року № 417, рішення позачергового засідання обласної 

комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 11 березня 2020 

року протокол № 8, на виконання наказу управління освіти науки Тернопільської обласної 

державної адміністрації від 11.03.2020 року № 60-од «Про заходи щодо запобігання поширенню 

інфекції, спричиненої коронавірусом СOVID-19 на території Тернопільської області», наказу 

відділу освіти, молоді та спорту Лановецької РДА від 11.03.2020 року №52-од  "Про заходи 

щодо запобігання поширенню інфекції, спричиненої корона вірусом СOVID-19 на території 

Лановецького району" та на виконання рішення педагогічної ради (протокол №3 від 12.03.20 

року),  з метою запобігання поширенню інфекції, ефективної організації навчально-виховного 

процесу на виконання програм Державного стандарту в період карантинних заходів 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Призупинити освітній процес у закладі освіти з 12 березня до 03 квітня 2020 року включно.  
2. Обмежити проведення масових заходів на  час призупинення освітнього процесу. 
3. Передбачити заходи щодо організації освітнього процесу учнів використовуючи можливості 

дистанційної освіти; 
4. Активізувати роботу шкільного веб-сайту; 
5. Класним керівникам та відповідальним: 

5.1. забезпечити інформування батьків та учнів про тимчасове призупинення навчальних 

занять з 12 березня до 03 квітня 2020 року включно; 
5.2. проводити роз’яснювальну роботу серед батьків та учнів щодо необхідності 

своєчасного звертання до сімейного лікаря у разі виявлення симптомів захворювання 
інфекцією спричиненою коронавірусом COVID-19; 

6. Вчителям-предметникам: 
6.1. здійснювати організаційно-педагогічну роботу в період тимчасового призупинення 

навчальних занять; 
6.2. здійснювати заходи з виконання навчальних планів і програм в період призупинення 

освітнього процесу використовуючи можливості дистанційної освіти; 
6.3. активізувати роботу власних інтернет-блогів через офіційний шкільний веб-сайт; 
6.4. розміщувати на блогах необхідні навчальні матеріали відповідно до календарного-

тематичного планування; 
6.5. інформувати учнів та батьків про продовження освітнього процесу можливими 

засобами комунікації; 



6.6. залучати до навчального комунікування всіх учнів школи; 
6.7. здійснювати різні можливі форми контролю навчальної діяльності учнів; 
6.8. здійснювати виконання навчальних планів і програм з 12 березня до 03 квітня 2020 

року за рахунок ущільнення навчального матеріалу; 
7. Технічним працівникам закладу освіти: 

7.1. продовжити виконання робіт відповідно до посадових інструкцій; 
7.2. проводити санітарно-гігієнічні карантинні заходи  щодо вологого прибирання 

приміщень із застосуванням дезінфікуючих засобів та інші; 
7.3. проводити роботи із благоустрою території та приміщень закладу освіти; 

8. Всім працівникам закладу освіти: 
8.1. Посилити особисті санітарно-гігієнічні заходи, відповідно до рекомендацій МОЗ 

України; 

8.2. Посилити заходи особистої гігієни; 
9. Вчителю інформатики Войцещуку О.О.: 

9.1. Розмістити на шкільному веб-сайті: 
9.1.1. інформацію "Коронавірус: профілактика інфікування і поширення"; 
9.1.2. інформацію про дистанційне навчання; 
9.1.3. посилання на блоги вчителів-предметників; 
9.1.4. наказ закладу освіти "Про заходи щодо запобігання поширенню інфекції, 

спричиненої корона вірусом СOVID-19 на території Ванжулівської ЗОШ І-ІІ 
ступенів" 

9.2. Адмініструвати роботу шкільного веб-сайту; 
9.3. Здійснювати оперативний контроль інформаційних змін шкільного веб-сайту; 

10. Бухгалтеру централізованої бухгалтерії відділу освіти, молоді та спорту 
райдержадміністрації здійснювати оплату праці педагогічних та технічних працівників 
закладу освіти згідно з чинним законодавством.  

11. Контроль за виконанням залишаю за собою. 

 

Директор школи                                 Ігор КУШНІР 

 

 

З наказом ознайомлені:          

Марія Войцещук      Валентина Босак 

Галина Вітрук     Тетяна Охнівська  

Ольга Гуменюк    Володимир Шевчук 

Ігор Теслюк        Аліна Ліщук 

Алла Ремезюк       Алла Очереднюк   

Любов Бригадир     Олег Войцещук  

Галина Вільська      Надія Воловнік 

Ірина Шинкарук    Таїса Понижайло 

Віталій Адамчук    Ольга Зелінська 

Марія Возняк    Леся Давлюк 

Андрій Вітрук    Юрій Возняк 

Володимир Войцещук 

    


