
 

              

 

УКРАЇНА 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ  

УЖГОРОДСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №12 

УЖГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

Н А К А З   

02.11.2020 р.                                   м. Ужгород                                  № 92-од 

 

Про введення обмежувальних 

протиепідемічних заходів 

з розповсюдження коронавірусної інфекції 

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 

року №641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених 

протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», 

на виконання рішення Державної комісії техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій (протокол позачергового засідання №40 від 30 жовтня 

2020 року), у зв'язку із встановленням у місті Ужгород «червоного» рівня 

епідемічної небезпеки поширення COVID-19, наказу управління освіти 

Ужгородської міської ради №167 від 02.11.2020 року та з метою недопущення 

поширення захворювання серед учнів та педагогічних працівників 

НАКАЗУЮ: 

1. З 02.11.2020 року призупинити освітній процес у закладі та організувати 

освітній процес з використанням технологій дистанційного навчання для 

учнів 1-11 класів. 

2. Перевести в режим телефонних або відеоконференцій усі нарадчі заходи 

та засідання колегіальних і дорадчих органів закладу за винятком 

особливих випадків. Запровадити гнучкий (дистанційний) режим роботи 

працівників закладу відповідно до Методичних рекомендацій щодо 

встановлення гнучкого режиму робочого часу, затверджених наказом 



Міністерства праці та соціальної політики України від 4 жовтня 2006 року 

№359. 

3. Тимчасово на період карантину зупинити проведення особистих 

прийомів керівником закладу. 

4. Заборонити відвідування закладу здобувачами освіти. 

5. На період призупинення освітнього процесу відмінити проведення 

навчальних, культурних, спортивних та інших масових заходів з учнями, 

що є в плані роботи школи. 

6. Заступникам директора з НВР Нескородяній З.М. та Курінній Т.Й. надати 

рекомендації вчителям-предметникам щодо організації та впровадження 

технологій дистанційного навчання учнів і здійснювати моніторинг їх 

виконання. 

7. Вчителям-предметникам забезпечити обов'язкове виконання навчальних 

планів та програм. Навчальний процес здійснювати з використанням 

дистанційних технологій, використовуючи платформи Zoom, Viber, 

Classroom, Meet, Skype тощо згідно з розкладом. Запис на сторінці 

класного журналу здійснювати, починаючи із словосполучення 

«Дистанційне навчання» (далі – тема уроку відповідно до запланованої). 

8. Класоводам та класним керівникам 1-11 класів повідомити батьків та 

учнів про особливості навчання з 2 листопада 2020 року. 

9. Педагогам закладу здійснювати заплановані заходи самоосвіти за 

дистанційною формою. 

10. Заступнику директора з АГЧ Лощаку Д.Ф. та медичним працівникам 

школи, лікарю Конопльовій О.Д. і медичній сестрі Повзанюк О.С.: 

10.1. Посилити дезінфекційні заходи у закладі освіти; 

10.2. Дотримуватись профілактичних заходів щодо попередження 

масового розповсюдження гострих респіраторних інфекцій; 

10.3. Перевести в економмережу енергопостачання закладу. 

11. Головному бухгалтеру Стегурі О.І. нарахування і виплату заробітної 

плати здійснювати відповідно до пункту 77 Інструкції «Про порядок 



обчислення заробітної плати працівників освіти», затвердженої 

Міністерством освіти і науки України від 15.04.1993 року №102 або на 

умовах, визначених статтею 113 Кодексу законів про працю України. 

12. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

       Директор школи                                           Ярина Харіна 

 

       Ознайомлені: 

 З.М. Нескородяна 

Т.Й. Курінна 

Н.О. Мелешинська 

Д.Ф. Лощак 

О.І. Стегура 

О.Д. Конопльова 

О.С. Повзанюк 

 

 


