
 

Комунальний заклад 

«Богодухівська спеціальна школа» 

Харківської обласної ради 

 

                                                          НАКАЗ 

 

01.09.2020                                                                                                        № 128 

 

 

Про закріплення  навчальних  

класів і кабінетів за класними колективами 

у 2020/2021 навчальному році 

 

На виконання Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги 

до улаштування, утримання і режиму спеціальних загальноосвітніх шкіл 

(шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) 

розумового розвитку, та навчально-реабілітаційних центрів» затверджених 

наказом Міністерства охорони здоров’я України від 20.02.2013 №144,  

постанови Міністерства охорони здоров’я  № 50 від 22.08.2020 року «Про 

затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період 

карантину у зв'язку поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-19)»,  з 

метою збереження шкільного майна 

  

НАКАЗУЮ: 

 

1. Закріпити за класними колективами навчальні класи та кабінети: 

1клас – учнівський колектив 1 класу, класний керівник  Могилевська Н.П.; 

2 клас – учнівський колектив 2 класу, класний керівник  Черкасова О.В.; 

3 клас – учнівський колектив 3 класу, класний керівник  Бородавка Н.В.; 

4-А клас – учнівський колектив 4-А класу, класний керівник Тур Л.І.; 

4-Б клас – учнівський колектив 4-Б класу, класний керівник Давиденко О.П.; 

6 клас – учнівський колектив 6 класу, класний керівник  Зіньковська Т.К.; 
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7-А клас – учнівський колектив 7-А класу, класний керівник  Рєпка В.Л.; 

7-Б клас – учнівський колектив 7-Б класу, класний керівник Таратушка О.О.; 

8 клас – учнівський колектив 8 класу, класний керівник Пухова А.В.; 

9-А клас  –учнівський колектив 9-А класу, класний керівник Ярошенко Н.М.; 

9-Б клас – учнівський колектив 9-Б класу, класний керівник                

Пономаренко О.В.; 

2. Класним керівникам: 

2.1. Забезпечити дотримання учнями санітарно-гігієнічних вимог відповідно 

до чинного законодавства. 

Протягом 2020/2021  навчального року 

2.2. Проводити роз’яснювальну роботу з учнями щодо збереження шкільного 

майна. 

Протягом 2020/2021 навчального року 

3. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з 

навчально-виховної роботи  Сосонного В.М.  

 

 

  Директор                                                              О.А.Хованова 

 

Сосонний В.М. 
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