
ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ ст. ім. Ю. А. ЯРОЩУКА  с. СЕРЕХОВИЧІ 

НАКАЗ 

с. Сереховичі 

17. 03.2020                                                                                                                                       № 14 

 

Про роботу навчального закладу  

у період карантину 

 

     На виконання постанови Кабінету Міністрів України «Про запобігання поширенню на 

території України коронавірусу COVID-19» від 11 березня 2020 року № 211, на підставі наказу 

Міністерства освіти і науки № 406 від 16 березня 2020 року «Про організаційні заходи для 

запобігання поширенню коронавірусу  COVID-19» беручи до уваги статтю 32 Закону України 

«Про захист населення від інфекційних хвороб», Указ Президента України від 13 березня 2020 

року №87/2020 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 березня 2020 

року «Про невідкладні заходи щодо забезпечення національної безпеки в умовах спалаху 

гострої респіраторної хвороби COVID-19 спричиненої коронаврусом SARS-coV-2», підпункт 2 

пункту 13 Положення про Функціональну підсистему навчання дітей дошкільного віку, учнів та 

студентів діям у надзвичайних ситуаціях (з питань безпеки життєдіяльності) єдиної державної 

системи цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21 

листопада 2016 року № 1400, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2016 

року за № 1623/29752, та враховуючи рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров’я 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Педагогічним працівникам з 17.03.2020 року доручити роботу на дому (дистанційну 

роботу). 

2. Педагогічні працівники зобов’язані: 
 виконувати обов’язки, передбачені трудовим договором; 

 відповідати на дзвінки керівника; 

 перевіряти електронну пошту та оперативно відповідати на листи. 

 Скласти індивідуальний план самоосвіти та виконувати організаційно – педагогічну, 

методичну та іншу роботу. 

1. Заступнику директора з НВР Шафарчук Л. М після закінчення карантину провести 

засідання круглого столу  «Роль самоосвіти у вдосконаленні педагогічної майстерності 

педагогічного працівника». 

2. Відтермінувати проведення атестації працівників закладу освіти та проведення засідання  

атестаційної комісії. 

3. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з НВР  

 Шафарчук Л. М. 

 

Директор                                                                                                                        Є.Л. Романюк 

 

З наказом ознайомлені                 Шафарчук Л.М.                      Крощук Л. В. 

 

          Балюк Г.Й.                    Балюк Н.С.                   Бобік К.В.                        Дричик О.П. 

          Гочачко Ю.П.               Грушко І.В.                  Кащенюк М.В.                  Кот О. В. 

          Каленчук К.Ф.              Качинська Н.П.            Качинський А. К.             Кривша К В 

          Поцешук Н. А.              Піскунова О.П.            Павлович О.П.                 Сергійчуук В.І. 

          Соловянчук К.І.            Созонік С..Л.                Бондарук О. М.                Тищук С. І.                
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