
 

Про введення обмежувальних 

протиепідемічних заходів з розповсюдження 

коронавірусної інфекції та роботу гімназії на 

період карантину 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р, № 211 «Про 

запобігання поширенню на території України коронавірусу СОУГО-19», розпорядження 

Ужгородського міського голови 12.03.2020 № 143 «Про введення обмежувальних 

протиепідемічних заходів з попередження, занесення та розповсюдження коронавірусної інфекції 

на території м.Ужгород», відповідно до рішення обласної протиепідемічної комісії Закарпатської 

облдержадміністрації 11.03.2020, листа Міністерства освіти і науки України від 11.03.2020 № 1/9 -

154, з метою посилення протиепідемічних та профілактичних заходів недопущення поширення 

випадків СОУГО-19 серед дітей дошкільного віку та учнів та на виконання наказу управління 

освіти Ужгородської міської ради №75  12.03.2020р.  керуючись наказом МОН від 16.03.2020 № 406   

 

НАКАЗУЮ:  

 

1. З 12.03.2020р. по термін який буде визначено Урядом України додатково 

призупинити освітній процес в Ужгородській класичній гімназії .  

2.На час карантину категорично заборонити відвідування гімназії здобувачами та їх 

батьками, вчителями та працівниками гімназії присутність яких не пов‘язана із 

виконанням посадових обов‘язків щодо охорони або підтримання систем  

життєзабезпечення навчального закладу. 

3. Встановити гнучкий режим роботи для педагогів гімназії (без присутності у 

приміщеннях та на території навчального закладу) відповідно до Методичних 

рекомендацій щодо встановлення гнучкого режиму робочого часу (наказ Міністерства 

праці та соціальної політики України від 4 жовтня 2006 року №359). 

 

4. Вчителям гімназії: 

4.1.Забезпечити виконання освітніх програм, зокрема через організацію дистанційного 

навчання використавши найрізноманітніші електронні освітні платформи. 

Домовитися з учнями про режим дистанційної роботи (учень має розуміти, що в нього є 

чітка дата, до якої треба виконати конкретне завдання); налагодити зворотний зв'язок; 

учасники освітнього процесу мають узгодити, в якій формі учні подаватимуть виконані 

завдання, як вчитель їх перевірятиме і як буде оцінювати.  

Гімназистів, у яких немає змоги користуватись інтернет-зв'язком, забезпечити 

класичними стандартними завданнями з підручників, роздатковими матеріалами. 



4.2. На час дистанційного навчання розробити та вести, а по закінченні карантину здати 

директору  індивідуальний план самоосвіти  вчителя за формою: 
 

№п\п Дата Зміст роботи Час роботи Примітки 

     

4.3. Перенести заповнення шкільної документації, зокрема шкільних журналів, на час 

закінчення карантину.  
 

5. Заступнику директора з ГЧ М.Калінченко  вжити заходи щодо; 

 посилення дезінфекційних робіт у гімназії, спрямованих на запобігання 

виникненню і поширенню вірусних інфекцій;  

 економного використання енергоносіїв та врегулювання з постачальниками 

природного газу питання щодо коригування планових обсягів поставки 

природного газу; 

 інформування співробітників закладів освіти щодо заходів запобігання 

поширення хвороби, проявів хвороби та дій у випадку захворювання . 

 скласти гнучкий графік чергування для охорони, сторожів та працівників 

гімназії. 
 

6. Класним керівникам вжити заходи про інформування учнів щодо заходів 

запобігання поширення хвороби, проявів хвороби та дій у випадку захворювання. 

Провести інформування  серед батьків про те, що статтею 55 Закону України „Про 

освіту" чітко визначено права та обов'язки батьків здобувачів освіти. Серед іншого 

вони зобов'язані сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню 

дитиною передбачених нею результатів. Наголосити, що карантин - це не канікули, і 

батьки, як ніколи, мають дбати про фізичне і психічне здоров'я дитини, дотримуватися 

рекомендацій фахівців щодо усвідомленого сприйняття вимог, передбачених 

ситуацією боротьби з коронавірусом, і настановленням та особистим прикладом 

дотримуватися необхідних заходів. 
 

7. Головному бухгалтеру гімназії Н.Дрині врахувати, що за працівниками на період 

карантину зберігається середня заробітна плата, розмір якої визначається згідно з 

постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 року № 100 „Про 

затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати". 
 

8.Усім працівникам гімназії упродовж карантину відповідати на дзвінки директора 

гімназії, у разі потреби  оперативно відповідати на листи та надавати інформацію. 

9. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 


