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На Ваш запит вiд 28.09.202l Iцодо заборонII лостуllу мешкаtlцям
району на територiю шкiльного с,гадiону ЗЗСО ЛЪ243 поtзi/lоiлtлясмо IIас,l.упнс.

За iнформачiсю уrrравлiнttя освiти, спорr,ивIli споруди (Illкi,lIьttий
стадiон, спортивнi площадки), що знаходяться на територii ЗЗСО Nc243, с
майном закладу, утримуються на балаlrсi управлiння освiти Подi.ltьськоТ

районноТ в MicTi Кисвi державноi алмill ic,гparlii та викори стовуеться лJlя
забезпечення освiтнього процесу.

Вiдповiдно до cTaTTi 80 Закоrrу УкраllIи <Гiро <lcBiтy> майно закладiв
освiти (булiвлi, спорули, комунiкацii, об:lалrrаrrня) IIале}киl,ь iM на llpaBax,
визначених законодавством. iIIe пiдлягають використаlIlIю lle за ocBiTltiM
Ilризначенням.

Рсжим роботи та розклад ocBiTHbol,tl процесу ЗЗСО N9243 BltзtIa,tctto il
07.30 до l9.00 год. на пiдетавi спiльного pitllettrtя tlс]tаl,оt,iчноJ ра/lи l,а ра;lи
ЗЗСО Nr 24З вiд 30.08.202l (протокол Ntl/l). наказу Bi,:r 30.08.202 l N9 l5tJ
кПро рехtим роботи ЗЗСО ЛЪ24З у 202|-2022 rtавчальноlIу potli,,.

З мстою поперсдrt(ення розповсю/lжеltttя KopotlaBipycy COVID- l9 у
закладi освiти проведено ряд заходiв що/tо посиJlення караtIтиI{них обмежеtrь
з 0l .09.2021 вiдповiдно до постаI{ови Кабiнету MiHicTpiB УкраIrlи вiл
28.07.202 l ЛЪ787 <Про внесення змiн до постанови Кабillету MiHicTpiB
Украiни вi,ц 9 грудня 2020 Nsl2З6)), наказу вiд 3i.08.202l liФ l88 <IIро
органiзацirо освiтнього процесу у ЗЗСО NЬ 243 у 202| -2022 tt.p. rliл час
адаптив}Iого карантину)), зокрема:
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- дозволено допуск до закладу освiти батькiв здобувачiв освiти за уI\lови
llопереднього узгодження з керiвництвом зак_lа.fу llри доlримаItIli
протиепiдемiчних вимог;

- заборонено вiдвiдування закJIалу освi,lи особами. якi ttc с учасIlиками
ocBill lього процесу.
Згiдно з договором про спiвпраuttl мiж Булиllкопt .lиtячоТ тнорчосli

Подiльського району м. Кисва та ЗЗСО Nч243 гурткова робота з (lутболу
проволиться за 6-денним режимом (з l6.00 до 20.00 гол.).

'I'аким чином, пiд час провелення освiтнього проIlесу особи, якi tte с
учасниками освiтнього процесу, на с,гадiон Ile /(опускаtоться.

Порял iз цим. для занять сtlортом на шtKirlbttoMy с гаltiоrli для осiб, якi
не lIов'язанi з ocBiTltiпl процесом, заклаllом затверд)кеIlо ,l aKi го.,1ини:

щодснно з 06.00 до 08.00 год.,га 20.00 ло 22.00 rrlл. за умови jlотримаtlня
особисlого протиепiдеIIiчного ,]ахисту (соrtiальна .tltcTalttliя. пtасковий

режим).
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