УКРАЇНА
ЧУДЕЙСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СТОРОЖИНЕЦЬКОГО РАЙОНУ
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
06 серпня 2020 року

№239

Про відновлення та організацію
освітнього процесу у закладах освіти
Чудейської ОТГ у 2020/2021 н. р.
Відповідно до статті 30 Закону України «Про забезпечення санітарного
та епідемічного благополуччя населення», статті 29 Закону України «Про
захист населення від інфекційних хвороб», постанови Кабінету Міністрів
України від 22.07.2020 No 641 «Про встановлення карантину та
запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним
поширенням гострої респіраторної хвороби
COVІD-19, сричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2»,
листів Міністерства освіти і науки від
04.08.2020 № 1/9-419, 05.08.2020 №1/9-420, з метою впорядкованого
відновлення освітнього процесу в приміщеннях закладів освіти Чудейської
ОТГ, підтримання безпеки санітарного стану закладів освіти та забезпечення
здоров’я і безпеки учасників освітнього процесу
1. У закладах освіти, організовувати освітній процес з 01 вересня
2020/2021 навчального року відповідно до особливостей епідеміологічної
ситуації, яка визначається
Державною комісією з питань техногенно –
екологічної ситуації та надзвичайних ситуацій, за формами:
1) очною або змішаною (з очним та дистанційними компонентами) при визначенні «зеленого», «жовтого» або «помаранчевого» рівня
епідемічної безпеки та відсутності карантинних обмежень;
2) дистанційною – при визначенні «червоного»
рівня епідемічної
безпеки та в умовах карантину.
2. Контроль за управлінням та дотриманням правил епідемічної
безпеки у закладах освіти покласти на керівників закладів освіти.
3. Затвердити Регламент відновлення освітнього процесу в умовах
профілактики розповсюдження коронавірусної хвороби (СОVID-19) у
закладах освіти.

4. Керівникам закладів загальної середньої освіти:
1) До 31.08.2020 року рішенням педагогічних рад
затвердити
особливості організації освітнього процесу у закладах освіти з урахуванням
Тимчасових рекомендацій щодо організаціях протиепідемічних заходів у
закладах освіти в період карантину в зв’язку з поширенням короновірусної
хвороби ( COVІD-19), затверджених постановою Головного державного
санітарного лікаря України від 30.07.2020 №42, Рекомендацій
щодо
організації роботи закладів загальної середньої освіти
у 2020/2021
навчальному році, визначених листом Міністерства освіти і науки від
05.08.2020 №1/9-420;
2) при формуванні та затвердженні структури 2020/2021 навчального
року запровадити гнучку структуру навчального року, передбачивши
можливість внесення змін до термінів проведення канікул, початку та
завершення навчальних семестрів, з урахуванням епідеміологічної ситуації;
3) до 01.09.2020 року проінформувати батьківську та учнівську
громади про Порядок організації освітнього процесу, умови відвідування
закладу освіти,
перебування в ньому в умовах профілактики
розповсюдження короновірусної хвороби шляхом розміщення інформації на
офіційному шкільному веб-сайті;
4) забезпечити організацію ( за потребою) продовження навчання
учнів, які належать до категорій, яким не рекомендовано перебування в
закладах освіти (особам із хронічними легеневими хворобами; особам, які
мають розлади імунної системи; особам із захворюванням на цукровий діабет
тощо) за різними формами здобуття освіти, (педагогічний патронаж,
екстернатна, сімейна (домашня) або дистанційна форми здобуття освіти).
5) організувати щоденний контроль за виконанням Тимчасових
рекомендацій, затверджених постановою Головного державного санітарного
лікаря України від 30.07.2020 №42;
6) забезпечити завершення ремонтних та профілактичних робіт,
забезпечивши безперебійне водо постачання;
7) видати наказ про підготовку до відновлення роботи закладу освіти
після зняття карантинних обмежень, яким призначити відповідальних осіб за
виконання усіх заходів, передбачених Рекомендаціями щодо організації
роботи закладів загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році,
визначених листом Міністерства освіти і науки від 05.08.2020 №1/9-420,
та розподілити обов’язки між ними;
5. Відділу освіти, бухгалтерії сільської ради:
1) Забезпечити організацію початку нового 2020/2021 н.р. відповідно до
Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у
закладах освіти в період карантину в зв’язку з поширенням коронавірусної
хвороби (СОVID-19), затверджених постановою головного державного
санітарного лікаря України від 30.07.2020 №42.

2) Здійснювати оцінку ризиків щодо спроможності закладу освіти
забезпечити належне виконання Тимчасових рекомендацій щодо організації
протиепідемічних заходів, у тому числі щодо наявності підготовленого
персоналу, матеріально-технічного забезпечення та врахувати їх при
прийнятті рішень щодо відновлення роботи в умовах карантину.
3)Вжити заходів щодо забезпечення закладів освіти протиепідемічними
засобами та обладнанням (безконтактними термометрами, дезінфекційними,
в тому числі антисептичними засобами для обробки рук, засобами особистої
гігієни та індивідуального захисту) в період карантину в зв’язку з
поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-19).
4) Вжити невідкладних заходів щодо забезпечення належного
протипожежного стану закладів освіти.
6. Розпорядження розмістити на веб-сайті відділу освіти.
7. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
Сільський голова

А.Д.Піцул

