
Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 28 м. Житомира  
ім. гетьмана І.Виговського 

 

НАКАЗ 

 від 12.03.2020 р.                                                                  № 32 

 

 Про запровадження карантину  
та організацію роботи освітнього закладу 
в період карантину 
 

Відповідно Постанови КМУ №211 від 11.03.2020 року «Про запобігання 
поширенню на території України коронавірусу COVID-19», листа МОН № 1/9-154 

від 11.03.2020 року,  розпорядження голови Житомирської ОДА № 183 «Про 
призупинення освітнього процесу в закладах дошкільної, загальної середньої 
освіти усіх типів та форм власності, позашкільної, професійної (професійно-

технічної), фахової передвищої освіти та обласному інституті післядипломної 
педагогічної освіти» від 11.03.2020 року та виконання наказу департаменту освіти 
Житомирської міської ради від 11.03.2020р. № 74 «Про введення обмежувальних 
заходiв щодо недопущення поширення коронавірусної інфекції COVID- 19» 

НАКАЗУЮ: 
1. Запровадити карантин в освітньому закладі з 12 березня по 3 квітня 2020 

року. Терміни карантину можуть змінитись в залежності від епідеміологічної 
ситуації в Україні. 

2. Відмовитись від проведення та участі у масових заходах освітнього, 
наукового, соціального, спортивного та розважального характеру на території 
закладу освіти. 

3. Стрвовити робочу групу у складі заступників директора з навчально-

виховної роботи Стрельченко О.Б., Шумінської Л.К., Кураченко Н.М., Лавренчук 
І.В.  та голів МО освітнього закладу для розробки заходів щодо проведення занять 
за допомогою дистанційних технологій та щодо відпрацювання занять відповідно 
до навчальних планів після нормалізації епідемічної ситуації. 

4. Облік створення освітніх ресурсів зо допомогою дистанційних технологій 
здійснювати в окремому журналі. 

5. Заступникам директора з навчально-виховної роботи Стрельченко О.Б., 
Шумінській Л.К., Кураченко Н.М., Лавренчук І.В.: 

5.1. організувати щоденне чергування працівників у закладі; 
5.2. взяти на контроль організацію виконання навчальних планів і програм з 

кожного предмету в зв’язку із тимчасовим призупиненням роботи закладу; 
5.3. вжити заходів щодо корекції календарно-тематичного планування з 

метою ущільнення матеріалу шляхом інтенсифікації протягом навчального року; 
5.4. надолуження програмового матеріалу проводити виважено, уникаючи 

формалізму та перевантаження учнів; 
5.5. до 16.03.2020 року внести зміни в календарне планування; 
5.6. організувати роботу педагогічного колективу відповідно до вимог КЗпП 

України, посадових обов’язків, тижневого навантаження. 



6. Медичним працівникам: 
- забезпечити інформування здобувачів освіти та співробітників закладу 

щодо того, як запобігти поширенню хвороби та дій у випадку захворювання. 

7. Заступнику директора з АГЧ Павицькому І.В.: 
- забезпечити профілактичні заходи, які попередять масове розповсюдження 

гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом, і гострих 
респіраторних інфекцій: очищення та дезінфекція поверхонь і предметів, що часто 
використовуються (посуд, іграшки, парти, клавіатури, дверні ручки тощо). 

- забезпечити дотримання відповідного температурного, санітарно- 

гігієнічного, протиепідемічного режимів в робочих приміщеннях, проводити їх 
обов’язкове провітрювання та вологе прибирання із застосуванням деззасобів. 

8. Класоводам та класним керівникам: 
8.1. Забезпечити інформування здобувачів освіти, батьківської громади 

освітнього закладу щодо можливостей використання технологій дистанційного 
навчання під час карантину. 

9. ЗВР Лавренчук І.В. оприлюднити даний наказ на веб-сайті освітнього 
закладу. 

10. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 
 

Директор школи                                          Я. А. Глінчевська 


