
ВОЛОДАРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМ1Н1СТРАЦ1Я
КШВСЬКО! ОБЛАСТ1
В1ДД1Л ОСВ1ТИ

НАКАЗ

АО - 1  Вор АС смт Володарка № ДСЦ

Про призупинення функцюнування 
ЛОБАЧШСЬКОГО ЗАКЛАДУ 
ЗАГАЛБН01 СЕРЕДНЬО! ОСВ1ТИ 
1-Ш СТУПЕН1В -  ЗАКЛАДУ Д0ШК1ЛБН01 
ОСВ1ТИ в звичайному режим! та 
запровадження гнучкого (диета нцшного) 
режиму роботи

На виконання постанови Кабшету Мшютр1в Укра'ши вщ 11 березня 2020 
року № 211 «Про запобшання поширенню на територн Укра'ши коронав1русу 
СОУГО-19», постанови головного державного саштарного л 1 каря Укра'ши вщ 28 
серпня 2020 року №50 «Про затвердження протиепщем1чних заход1в у 
закладах освгги на пер1од карантину у зв'язку з поширенням 
коронав1русно! хвороби (СОУШ -19)» на шдстав1 шдпункту 2 пункту 13 
Положения про Функцюнальну шдсистему навчання д1тей дошюльного вжу, 
учшв та студент1в д1ям у надзвичайних ситуащях (з питань безпеки 
життед1яльноси) едино!' державно! системи цившьного захисту, затвердженого 
наказом М1н1стерства освки 1 науки Укра'ши вщ 21 листопада 2016 року №
1400, зареестрованого в Мш1стерств1 юстици Укра'ши 14 грудня 2016 року за № 
1623/29752, наказу МЫстерства освгги 1 науки Укра'ши вщ 16 березня 2020 
року «Про оргашзацшш заходи для запобшання поширенню корона в1русу 
СОУГО-19», протоколу №35 позачергового засщання Володарсько! районно! 
ком1сн з питань техногенно-еколопчно! безпеки та надзвичайних ситуацш вщ 
10 грудня 2020 року, з метою недопущения подалыпого поширення 
захворювання на територн' району,

НАКАЗУЮ:

1. Призупинити функцюнування ЛОБАЧШСЬКОГО ЗАКЛАДУ 
ЗАГАЛБН01 СЕРЕДНЬО! ОСВ1ТИ ЫН СТУПЕН1В -  ЗАКЛАДУ 
ДОШКШЬНО! ОСВ1ТИ (дал1 -  заклад) в звичайному режим! та запровадити 
гнучкий (дистанцшний) режим роботи закладу з 10 грудня 2020 року до 21 
грудня 2020 року.



2. Директору Л ОБ АЧГОСЬКОГ О ЗАКЛАДУ ЗАГАЛБН01
СЕРЕДНБ01 ОСВ1ТИ МП СТУПЕН1В -  ЗАКЛАДУ Д0ШК1ЛБН01 ОСВ1ТИ 
Р.В.Миколаенку забезпечити:

2Л . виконання освЛньоУ программ закладу, зокрема шляхом орган !защУ 
освггнього процесу 13 використанням технологш дистанщйного навчання, що 
не передбачае вщвщування закладу и здобувачами, а також виконання 
пращвниками закладу шшоУ роботи (оргашзацшно-педагопчноУ, методично!' 
тощо);

2.2. запровадження дистанцшного режиму роботи педагопчних 
пращ вник! в та гнучкого режиму роботи закладу вщповщно до Методичних 
рекомендащй щодо встановлення гнучкого режиму робочого часу, 
затверджених наказом УПшстерства прац1 та сощальноУ полИики УкраУни вщ  04 
жовтня 2006 року № 359.

2.3. дотримання режиму само!золящУ, медичного спостереження за 
контактними виховандями, учнями, пращвниками закладу;

2.4. проведения дезшфекцшних заходов у заклад!;
2.5. оплату пращ пращвниюв з дотриманням чинного законодавства.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою

Начальник вщдшу Валентина РАФАЛЬСЬКА


