
ВИШНЕВА МІСЬКА РАДА БУЧАНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИШНІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №2 

 

НАКАЗ 

 

22 лютого 2021 року            № 14 

 

Про зміну організації освітнього  

процесу в закладі освіти  

 

Відповідно до Закону України «Про забезпечення санітарного та 

епідемічного благополуччя населення», постанов Кабінету Міністрів України 

від 20 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», від 17 лютого 2021 року № 104 «Про внесення змін до деяких актів 

Кабінету Міністрів України», постанови Головного державного санітарного 

лікаря України від 22 серпня 2020 року № 50 «Про затвердження 

протиепідемічних заходів у закладах освіти в період карантину в зв’язку з 

поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)», розділів V-VІІІ Санітарного 

регламенту для закладів загальної середньої освіти, затвердженого наказом 

Міністерства охорони здоров’я України від 25 вересня 2020 року № 2205, 

зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 листопада 2020 року за 

№ 1111/35394, на виконання листа Управління освіти Вишневої міської ради 

Бучанського району Київської області від 18 лютого 2021 року № 13 «Про зміну 

організації освітнього процесу», керуючись Тимчасовим порядком 

функціонування Вишнівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 на 

період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19, 

затвердженим наказом Вишнівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 

від 31 серпня 2020 року № 56 і схваленим педагогічною радою від 28 серпня 

2020 року (протокол № 1), рішенням педагогічної ради від 19 лютого 2021 року 

«Про зміну організації освітнього процесу в закладі освіти» (протокол № 6), 

зважаючи на стабілізацію епідемічної ситуації в регіоні та з метою запобігання 
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поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) в закладі освіти,  

 

НАКАЗУЮ: 

 

 1. Організувати освітній процес у Вишнівській загальноосвітній школі І-

ІІІ ступенів № 2 за очною формою з 01 березня 2021 року. 

2. Працівникам закладу освіти забезпечувати неухильне виконання 

Тимчасового порядку функціонування Вишнівської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів № 2 на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної 

хвороби COVID-19. 

3. Заступникам директора школи з навчально-виховної роботи 

Дідківській І. Г. та Москальчук С. В. скласти розклад навчальних занять 

здобувачів освіти 1-11-х класів відповідно до вимог розділу V «Забезпечення 

освітнього процесу» Санітарного регламенту для закладів загальної середньої 

освіти. 

4. Педагогічним працівникам закладу освіти: 

1) здійснювати освітній процес відповідно до розкладу занять учнів 1-11-

х класів у ІІ семестрі 2020/2021 навчального року за очною формою здобуття 

освіти з дотриманням протиепідемічних правил; 

2) організовувати освітній процес відповідно до вимог розділу V 

«Забезпечення освітнього процесу» Санітарного регламенту для закладів 

загальної середньої освіти. 

5. Заступникові директора школи з навчально-виховної роботи 

Дідківській І. Г., відповідальній за організацію харчування в закладі освіти, 

забезпечувати неухильне дотримання вимог розділу VІ «Забезпечення 

харчування» Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти. 

6. Працівникам харчоблоку закладу освіти здійснювати харчування 

здобувачів освіти відповідно до вимог розділу VІ «Забезпечення харчування» та 

розділу VІІІ «Вимоги до санітарного і спеціального одягу та особистої гігієни 

працівників закладу освіти, інших осіб, залучених до організації харчування» 
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Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти.  

7. Заступникові директора школи з адміністративно-господарської роботи 

Дідківському М. О. забезпечити дотримання санітарно-гігієнічного, 

протиепідемічного та охоронного режимів у закладі освіти. 

8. Медичній сестрі Грошковій Т. Г. здійснювати медичне обслуговування 

здобувачів освіти відповідно до розділу VІІ «Організація медичного 

обслуговування та формування гігієнічних навичок та засад зорового способу 

життя» Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти. 

9. Учителеві інформатики Заторській С. В. розмістити на сайті школи: 

- розклад занять учнів 1-11 х класів у ІІ семестрі 2020/2021 

навчального року за очною формою здобуття освіти; 

- текст наказу «Про зміну організації освітнього процесу в закладі 

освіти». 

 

10. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Директор школи          Т. Пашинська 

 

 
З наказом ознайомлені на нараді при директору. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготувала: 

Литвин Л. 


