УКРАЇНА

БЕРЕЗНІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ
НАКАЗ
12.03.2020

м. Березне

№ 45

Про заходи щодо запобігання
занесенню та поширенню
інфекції,
спричиненої
коронавірусом 2019-nCoV у
закладах загальної середньої
та позашкільної освіти району
Відповідно до розпорядження Кабінету міністрів України від 03.02.2020
№ 93-р «Про заходи щодо запобігання занесенню і поширенню гострої
респіраторної
хвороби,
спричиненої
коронавірусом
2019-nCoV»,
класифікаційних ознак надзвичайних ситуацій, затверджених наказом
Міністерства внутрішніх справ України від 06.08.2018 № 658, з урахуванням
пункту 7 Порядку класифікації надзвичайних ситуацій техногенного та
природнього характеру за їх рівнями, затвердженого Постановою Кабінету
міністрів України від 24.03.2004 № 368, Державного класифікатора
надзвичайних ситуацій (ДК 019:2010), затвердженого наказом Держстандарту
України від 09.10.2010 № 417, на виконання Постанови Кабінету міністрів
України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території
України корона вірусу COVID-19», враховуючи лист Міністерства освіти і
науки України від 11.03.2020 № 1/9-154, керуючись наказом Міністерства
освіти і науки України від 25.04.2013 № 466 «Про затвердження Положення
про дистанційне навчання», на підставі рішення оперативного засідання комісії
з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
Березнівського району від 12.03.2020 (протокол № 4), у зв’язку із
запровадженням на території Березнівського району карантину з 12 березня по
03 квітня 2020 року
НАКАЗУЮ:
1. Керівникам закладів загальної середньої та позашкільної освіти району:
1.1. призупинити освітній процес у закладах загальної середньої та
позашкільної освіти району на період карантину;
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1.2. обмежити проведення масових заходів, в тому числі учнівських
олімпіад, фахових конкурсів, спортивних змагань;
1.3. забезпечити проведення заходів щодо вологого прибирання приміщень
із застосуванням дезінфікуючих засобів, режиму провітрювання;
1.4. забезпечити організацію освітнього процесу, виконання програм під час
тривалого призупинення освітнього процесу за допомогою дистанційних
технологій (мережі Інтернет: веб ресурси, електронна пошта, соціальні мережі,
групи, блоги, спільноти, інтерактивні засоби, в тому числі мультимедійний
контент, електронні бібліотеки, онлайн уроки), інших засобів та форм (телефон,
в тому числі через СМС повідомлення, індивідуальні консультації, самостійне
опрацювання тем підручника, робота з батьками), та відпрацювання занять
відповідно до навчальних планів після нормалізації епідемічної ситуації;
1.5. розмістити на офіційних сайтах закладів освіти тематичні завдання за
навчальними програмами відповідно до календарно-тематичного планування;
1.6. забезпечити часткове переведення педагогічних працівників на роботу в
дистанційному режимі та на виконання інших видів робіт (організаційнопедагогічна, методична тощо).
2. Комунальній науково-методичній установі «Березнівський районний
методичний кабінет» Березнівської районної ради спрямувати роботу шкільних
методичних об’єднань вчителів-предметників на створення тематичних завдань
за навчальними програмами відповідно до календарно-тематичного планування
з використанням можливостей дистанційної освіти.
3. Наказ розмістити на офіційному сайті відділу освіти, молоді та спорту
райдержадміністрації.
4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
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