
 

Комунальний заклад 

« Богодухівська спеціальна школа» 

Харківської обласної ради 

 

                                                          НАКАЗ 

 

26.03.2020                                                                                                         № 54 

 

Про продовження терміну  

дії карантину в закладі 
 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 

року № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу 

СOVID-19», листа Міністерства освіти і науки України від 11.03.2020     

№1/9-154 «Щодо запровадження карантину для усіх типів закладів освіти», 

Постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.2020 №239 «Про внесення 

змін до деяких актів Кабінету Міністрів України», у зв’язку з продовженням 

терміну дії карантину на всій території України, 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Продовжити  термін дії карантину в закладі до 24 квітня 2020 року. 

2. Заборонити проведення та участь у масових заходах освітнього, 

соціального, спортивного та мистецько-розважального характеру на території 

закладу освіти. 

3. Заступникам директора Гриненко В.Г., Назаренко С.М.: 

3.1.  Ужити необхідних організаційних заходів щодо оголошення 

продовження карантину  та призупинення освітнього процесу до 24.04.2020 

року. 

3.2. Неухильно виконувати профілактичні заходи щодо попередження 

масового розповсюдження гострої респіраторної хвороби, спричиненої 

коронавірусом та гострих респіраторних інфекцій. 

3.2. Продовжити роботу педагогічних працівників в дистанційному режимі.  



2 

 

                                                                                                             До 24.04.2020  

3.3. Максимально перевести здійснювану персоналом роботу на віддалений 

доступ із застосуванням електронних комунікацій і технологій. 

4. Педагогічним працівникам:  

4.1. Проводити дистанційну роботу з учнями, висвітлюючи освітні матеріали 

та завдання на веб-сайті закладу, у рубриці «УВАГА! Навчання в умовах 

карантину, інформація для учнів та батьків». 

                                                                                                  Протягом карантину 

4.2. Контролювати виконання завдань, перевіряти та оцінювати роботи учнів. 

 Протягом карантину 

4.3. Довести інформацію до відома батьків та учнів. 

4.4. Співпрацювати з батьками учнів, контролюючи стан здоров’я дітей та 

виконання відповідних завдань. 

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

5.1. Здійснити комплекс робіт щодо підтримання функціонування 

інженерних споруд, мереж, комунікацій, дотримання правил техніки безпеки, 

економного та раціонального використання енергоносіїв, а також 

необхідного температурного режиму в навчальному закладі. 

5.2. Продовжити посилений протиепідеміологічний режим та забезпечити 

проведення дезінфекції приміщень, зокрема, шляхом вологого прибирання 

об’єктів із застосуванням дезрозчинів. 

5.3. Передбачити режим регулярного провітрювання приміщень, за 

можливістю здійснювати дезінфекційні заходи за допомогою кварцювання. 

5.4. Взяти під особистий контроль роботу сторожів та обслуговуючого 

персоналу. 

6. Головному бухгалтеру Андрієнко В.М. оплату праці працівникам закладу 

здійснювати згідно з чинним законодавством під час карантину.  

7.   Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

Директор                                                                       О.А. Хованова 

Гриненко В.Г. 
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З наказом від 26.03.2020  №54  ознайомлені: 

Андрієнко В.М. 

Бородавка С.І. 

Бородавка Н.В. 

Васюрчик А.А. 

Васюрчик Т.С. 

Гарбуз Т.О. 

Галицька Н.В. 

Гриненко В.Г. 

Давиденко О.П. 

Івах В.В. 

Колесніченко І.М. 

Мелешко Н.О. 

Могилевська Н.П. 

Мочалова Л.Є. 

Назаренко С.М. 

Нечитайло С.В. 

Полтавець Т.О. 

Пономаренко О.В. 

Пухова А.В. 

Рєпка В.Л. 

Сердюк Т.С. 

Сороколат С.М. 

Сосонна О.А. 

Сосонний В.М. 

Сульженко М.П. 

Таратушка О.О. 

Торяник Ю.А. 

Тур Л.І. 

Черкасова О.В. 

Шуба І.В. 

Ярошенко О.М. 

Ярошенко Н.М

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


