
 

Комунальний заклад 

« Богодухівська спеціальна школа» 

Харківської обласної ради 

 

                                                          НАКАЗ 

 

23.03.2020                                                                                                       № 53  

 

Про організацію роботи закладу 

на період карантину 

 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України «Про запобігання 

поширенню на території України коронавірусу COVID-19» від 11 березня 2020 

року № 211, Указу Президента України від 13 березня 2020 року №87/2020 

«Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 березня 2020 

року «Про невідкладні заходи щодо забезпечення національної безпеки в 

умовах спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19 

спричиненої коронаврусом SARS-coV-2», наказу Міністерства освіти і науки 

України № 406 від 16 березня 2020 року «Про організаційні заходи для 

запобігання поширенню коронавірусу COVID-19», листа Міністерства освіти і 

науки України № 1/9-173 від 23 березня 2020 року «Щодо організації освітнього 

процесу в закладах загальної середньої освіти під час карантину» 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Гриненко В.Г. та 

заступнику з виховної роботи Назаренко С.М.: 

1.1. Забезпечити виконання освітніх програм,  зокрема шляхом організації 

освітнього процесу із використанням технологій дистанційного навчання, що не 

передбачає відвідування закладу освіти її здобувачами, та у виняткових 

випадках шляхом ущільнення графіку освітнього процесу.    

https://osvita.ua/legislation/other/71577/


1.2. Запровадити гнучкий (дистанційний) режим роботи педагогічних 

працівників закладу, виконання працівниками закладу освіти   іншої роботи 

(організаційно-педагогічної, методичної, наукової тощо). 

1.3. Організувати, координувати та здійснювати контроль за виконанням 

вчителями освітніх програм. 

1.4. Робочі години педагогів, які забезпечують дистанційне навчання учнів 

обліковувати (рахувати) відповідно до навчального навантаження педагога та 

розкладу навчальних занять у закладі. 

1.5. Заповнення шкільної документації, зокрема класних журналів   

відтермінувати до нормалізації епідеміологічної ситуації. 

1.6. Структуру навчального року  залишити незмінною, так як  у зв'язку з 

епідеміологічною ситуацією в Україні термін дії карантину буде змінено, 

фактична тривалість навчального року може бути продовжена. 

2. Заступнику директора з господарської роботи Сульженко М.П.: 

2.1. Розробити заходи  щодо збереження систем життєзабезпечення (охоронного 

режиму). 

3. Головному бухгалтеру Андрієнко В.М.: 

3.1. Здійснювати оплату праці працівників закладу згідно чинного 

законодавства та рекомендацій Кабінету міністрів України під час карантину. 

4.  Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

      

    Директор                                             О.А.Хованова 

 
 

 

Гриненко В.Г. 
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