
 

  

УКРАЇНА 

ЧУДЕЙСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СТОРОЖИНЕЦЬКОГО РАЙОНУ 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

06 березня 2020 року                                    № 91 
 

Про призупинення освітнього 

процесу в закладах освіти  

Чудейської ОТГ 

 

        На виконання  пунктів 11, 12 Протоколу №5 позачергового засідання 

обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій від 05 березня 2020 року, пунктів 1.8, 1.9 Протоколу №4 

позачергового засідання районної комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій від 05 березня 2020 року, листа 

Департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 06.03.2020 № 01-31/684 

«Про призупинення навчання у закладах освіти області» та з метою запобігання 

занесенню та поширенню на території району гострої респіраторної хвороби 

спричиненої коронавірусом COVID-19 

 

 

       1. Призупинити з 06.03.2020 до 22.03.2020 року освітній процес в закладах 

дошкільної, загальної середньої освіти, школі мистецтв Чудейської сільської 

ради. 

  

       2. Керівникам закладів освіти: 

       1) здійснювати заходи з посилення режиму дезінфекції; 

       2) проводити щоденний моніторинг захворювань працівників,  учнів, 

вихованців закладів дошкільної освіти; 

       3) обмежити проведення концертів, спортивних змагань та інших масових 

заходів із залученням учнів та вихованців; 

       4) розповсюдити серед учнів, вихованців закладів дошкільної освіти та їх 

батьків інформаційні флаєра з правил поведінки під час гострої вірусної 

інфекції, спричиненої коронавірусом COVID-19 (лист Департаменту освіти і 

науки облдержадміністрації від 26.02.2020 № 01-31/592 «Щодо запобігання 

поширенню гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом 
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2019-nCoV», інформація щодо профілактики захворювання коронавірусної 

інфекції розміщена на офіційному сайті відділу освіти); 

      5) у зв’язку з вимушеним призупиненням навчальних занять, активізувати  

роботу  щодо організації освітнього  процесу учнів  у інших формах, зокрема за 

дистанційною формою навчання. 

        Наприклад для здійснення обміну навчальними матеріалами можуть 

застосуватися будь-які пристрої  та інструменти,зокрема мобільний телефон,за 

допомогою якого можна організувати спільноту в соціальних 

мережах,мобільних додатках. Матеріали можна надсилати електроною 

поштою,розміщувати на вебсайті закладу загальної середньої освіти,зокрема 

відео-уроки або гіперпосилання на них. 

 

      3. Згідно із пунктом 77 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати 

працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 

15.04.1993 №102 бухгалтерії Чудейської сільської ради оплату праці 

педагогічних освітніх закладів, навчання в яких призупинено на період 

карантину, здійснювати за тарифікацією, із розрахунку заробітної плати, 

встановленої при тарифікації, технічним працівникам закладів освіти здійснити 

згідно штатного розпису дотриманням при цьому умов чинного законодавства. 
      4.Керівникам закладів освіти Чудейської сільської ради видати відповідні 

накази. 

      5. Розпорядження розмістити на веб-сайті відділу освіти. 

 

      6.  Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Сільський голова                                                   А.Д.Піцул 
 


