
 

УКРАЇНА 

ЧУДЕЙСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА  

ЧЕРНІВЕЦЬКОГО РАЙОНУ   

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

23 лютого 2021 року                                                                                        №64 
 

Про організацію роботи 

ЗДО, ЗЗСО, ШМ Чудейської 

ТГ           у період 

обмежувальних 

протиепідемічних заходів   з 

24.02 по 05.03.2021 року 

 

Відповідно до протокольного рішення позачергового засідання обласної 

комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 

22.02.2021 №3 «Про розвиток епідемічної ситуації на території Чернівецької 

області, зумовленої гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2», протокольного рішення позачергового засідання 

комісії  ТЕБ та НС Чудейської сільської ради від 23.02.2021 №4 «Про розвиток 

епідемічної ситуації на території сіл Чудей, Їжівці, Буденець, Череш та Нова 

Красношора, зумовленої гострою респіраторною хворобою COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», з метою виконання додаткових 

заходів, спрямованих на мінімізацію безпосередніх фізичних контактів між 

учасниками освітнього процесу та запобігання поширення гострої 

респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та у зв’язку із 

підвищенням рівня захворюваності серед учасників освітнього процесу у 

Чернівецькій області, 

 

              1.Запровадити з 24.02. до 26.02.2021 року навчання учнів 1-11 класів 

ЗЗСО, ШМ Чудейської сільської ради за дистанційною формою навчання. 

          2.Перевести весняний канікулярний період в ЗЗСО з 22-26.03.2021 року 

на 1-5.03.2021 року 

         3.Відділу освіти : 

         3.1. Здійснити заходи щодо забезпечення функціонування закладів                                 

дошкільної освіти в період обмежувальних протиепідемічних заходів з  24  

лютого до 05 березня 2021 року включно; 



              3.2.Здійснювати контроль за дотриманням закладами освіти 

протиепідемічних заходів, передбачених Регламентом та постановами 

Головного державного санітарного лікаря України; 

        4.Керівникам закладів дошкільної освіти: 

         4.1.Організувати освітній процес у період обмежувальних 

протиепідемічних заходів з 24  лютого до 05 березня 2021 року у звичайному 

режимі з дотриманням протиепідемічних правил. 

         5.Керівникам закладів загальної середньої освіти, школи мистецтв: 
                5.1.Організувати освітній процес у період обмежувальних 

протиепідемічних заходів з 24.02.2021  до 26.02.2021 року у дистанційному 

форматі; 

              6.Брати до уваги рішення комісії ТЕБ та НС щодо перенесення весняних 

канікул та затвердити рішенням педагогічної ради. 

         7.Розпорядження розмістити на інформаційному сайті відділу освіти. 

         8. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на провідного 

спеціаліста відділу освіти О.К.Кіфу. 

  Сільський голова                                                         А.Д.Піцул 

 

 

 

 

 

 


