
                                                                
НОВОВОЛИНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-Ш СТУПЕНІВ № 4 

ІМЕНІ Т.Г. ШЕВЧЕНКА 

НОВОВОЛИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

                                                                       Н А К А З 
26.03.2020 р.                                                                               № 60 

 

Про продовження дії карантинних 

заходів щодо запобігання поширенню 

коронавірусу  COVID-19 

 

           На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.2020р. № 

239 «Про зміни, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України», наказу 

Міністерства освіти і науки України від 16.03.2020р. № 406 «Про організаційні 

заходи для запобігання поширенню коронавірусу COVID-19» зі змінами, 

внесеними наказом від 26.03.2020р. № 458 «Про внесення змін до наказу 

Міністерства освіти у науки України від 16.03.2020р. № 406», рішень 

виконавчого комітету Нововолинської міської ради від 16.03.2020р. № 75 «Про 

додаткові протиепідемічні заходи щодо запобіганню поширенню коронавірусу 

COVID-19 на території м. Нововолинська та селища Благодатне» і від 

26.03.20р. №111 «Про продовження дії карантинних заходів щодо запобігання 

поширенню коронавірусу COVID-19 на території м. Нововолинська та селища 

Благодатне» наказів управління освіти виконавчого комітету Нововолинської 

міської ради від 26.03.2020р. № 99 «Про організаційні заходи для запобігання 

поширенню коронавірусу COVID-19» та від  27.03.2020р. №100 « Про 

продовження дії карантинних заходів щодо запобігання поширенню 

коронавірусу  COVID-19», з метою запобігання поширення масових 

інфекційних захворювань, спричинених коронавірусом  COVID-19 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Усім працівникам закладу,  враховуючи те, що на всій території України 

введено режим  надзвичайної ситуації медико-біологічного характеру: 

1.1. Продовжити дію карантинних заходів щодо запобігання поширенню 

коронавірусу COVID-19 до 24 квітня 2020 року; 

2. Призупинити дистанційне навчання для учнів 1-11 класів  на період весняних 

канікул з 30.03 2020р по 03.04.2020р.  

3. Педагогічним працівникам: 

3.1. Скласти  навчальні плани на час карантину з 06.04. до 24.04.2020р. щодо 

забезпечення проведення навчальних занять за допомогою елементів  

дистанційної форми навчання.   

Дистанційне навчання реалізувати шляхом:  

- застосування дистанційної форми, як окремої форми навчання;  



-використання технологій дистанційного навчання для забезпечення 

навчання в різних формах. 

3.2. На протязі тижня після карантину, провести оцінювання навчальних 

досягнень учнів і записати у класних журналах.  

4. Класним керівникам 1-11 класів: 

4.1. Повідомити батьків про весняні канікули з 30.03 до 03.04.2020р. та 

продовження дистанційної форми навчання в різних формах  з 06.04.2020р. до 

24.04.2020р. 

 4.2. Передати виконання завдань  в онлайн-режимі. 

5. З 06.04. до 24.04.2020р.  педагогічним працівникам працювати дистанційно. 

6. Усім працівникам працювати у режимі підвищеної готовності підсистеми 

навчання здобувачів освіти та працівникам діям у надзвичайних ситуаціях 

відповідно до пункту 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 Міністерством освіти і науки 

України від 21 листопада 2016 року № 1400. 

7. Запровадити гнучкий (дистанційний) режим роботи працівників закладу. 

8. Для функціонування   закладу забезпечити організацію позмінної роботи 

техпрацівників (додаток1) та адміністрації школи (додаток 2). 

9. Контроль за виконання наказу залишаю за собою.   

 

Директор                                                       Т.О.Сачук 
 


