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Про призупинення
освiтнього процесу в школi 1-III ступенiв ЛЬ 10l
Шевченкiвського району м. Киева

На виконання Розпорядження виконавчого органу КиТвськоi MicbKoi

ради (Киiвськоi MicbKoi державноТ адмiнiстрацii) кПро призупинення
освiтнього процесу в зак5ладах дошкiльноi, загальноi середньОi,
позашкiльноi,, професiйноi (професiйно-технiчноI), вищоi освiти ycix типiв та

фор* власностi> вiд 1 1.03 .2020р. Ns 427, накrtзу flепартаменту освiти i науки
виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi ради (Киiвська MicbKa державна
адмiнiстрацiя) кПро призупинення освiтнього процесу у закJrадах дошкiльноi,
загчulьноi середньоi, позашкiльноi, професiйноi (професiйно-технiчноi) освiти
ycix типiв та фор* власностi, виrцо1 освiти I_II piBHiB акредитацii, та
Киiвському унiверситетi iMeHi Бориса Грiнченка> вiд 11.03 .2020 N9 56,
зважаючи на загрозу погiршення епiдемiологiчноi оитуашii в YKpaiHi, з метою
запобiгання псширенню KopoHaBipycHoi iнфекцiТ (COVID-l9) на територii
MicTa Киева

НАКАЗУЮ:

1. Призупинити освiтнiй процес з l2 березня.2020 року.
2. Заборонити проведення спортивних, культурно-масових та iнших
видовищних заходiв (вiдвiдування виставок, TeaTpiB, музеiв тощо).
3. Розмiстити на сайтi закладу освiти iнформаuiю rцодо порядку органiзацii
навчання у перiол тимчасового призупинення освiтнього процесу,
4, Заступникам дирекгора з навччtльно-виховноi роботи Волошко Ю.О,,'
Гольченко Т.Ю.
4.|. Провести нараду з вчителями щодо органiзацii, навчання зi здобувачами
освiти у перiод тимчасового призупинення освiтнього процеСУ З

використанням рiзних фор* дистанцiйного навчання з урахуванням
можJIивостей електронних pecypciB для забезпечення неперервного навчання.
4.2. Органiзувати навчання здобувачiв освiти у перiол тимчасовогО
призупинення освiтнього процесу з використанням рiзних форм
дистанцiйного навчання з урахуванням можJIивостей електронних pecypciB,

що розмiщенi на сайтi Киiвського унiверситету iMeHi Бориса Грiнченка та
кнП <освiтня агенцiя MicTa Киева
4.2. Розмiстити на сайтi закJIаду освiти iнформаuiю щодо можливостi
використання електронних ocBiTHix pecypciB для учасникiв освlТНЬОГО

процесу.



5. Заступнику директора з адмiнiстративно-господарськоi частини

Радченко В.В. забезпеtIити напежний санiтарно-гiгiснiчний стан примiщень,

проводити профiлактичнi заходи в примiщеннях (проволити вологе

прибирання з використанням лезiнфiкуючих засобiв в примiшеннях,

дотримуватися нормативних показникiв температури повiтря в примiщеннях,

проводиТи регуляРне наскрlзне провiтрювання примirцень),

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
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