
КЗ ПРР «Пустомитівський ЗЗСО №2 І-ІІІст. ім. В. Кучабського» 

Н А К А З   №  46 

   13.11. 2020 р.                                                           м. Пустомити 

«Про відновлення 

 роботи закладу» 
 

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 р. 

№641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених 

протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої 

респіраторної хвороби COVID - 19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», 

протоколу позачергового засідання районної комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій № 37 від 13 листопада 2020 року, з 

метою  підтримання безпеки санітарного стану закладів освіти та 

забезпечення здоров’я і безпеки учасників освітнього процесу. Та наказу 

відділу освіти Пустомитівської РДА №261 від 13.11.2020р. 
  

НАКАЗУЮ: 

 

1. Відновити навчальний процес у закладі освіти у змішаному режимі з 

 16 листопада 2020р. 

2. Встановити наступний режим роботи школи 

      5 – 11 класи – 8:30 год. 

      1 – 4 класи – 9:00 год. 

3. Дозволити роботу спортивних залів при забезпеченні відвідувачів з 

розрахунку 1 особа на 20 м 2 приміщенні. 

4. Кожен клас поділяється на дві групи, одна група навчається очно, друга 

група залишається в дома і опрацьовує заданий матеріал дистанційно. 

5. Класним керівникам і класоводам: 

5.1 Повідомити батькам про відновлення навчання та необхідність 

забезпечення своїх дітей масками, респіраторами (зміна маски кожні три 

години), питною водою. 

5.2  Про необхідність вимірювання температури тіла дитини, 

переконатися, що дитина здорова – відправити до школи. 

5.3  Повідомити про графік відвідування школи. 

5.4 Наголосити що гардероб не працюватиме, тому змінне взуття та одяг, 

учнів початкових класів, зберігатиметься у класі. 

5.5 Батьки до закладу освіти не допускаються. 

6 Учням 

6.1 Заходити у школу тільки через визначений вхід 



6.2  Заходити в масках з дотриманням соціальної дистанції 

6.3  При вході обов’язково проводити дезінфекцію рук 

6.4  Рухатися по коридорах лише за вказівниками-розмітками 

6.5  На уроках можна перебувати без масок 

6.6  Виходити на коридор лише в масках і за потреби 

6.7  Відвідувати їдальню лише за графіком 

6.8  Після кожного уроку проводити провітрювання класної кімнати 

протягом 10хв. 

7 Педагогічним працівникам 

7.1  Вхід у школу №4 лише в масках або респіраторах 

7.2  При вході пройти температурний скринінг  

7.3  Обов’язкова дезінфекція рук 

7.4  На початку уроку довідатися про стан здоров'я учнів 

7.5  На уроках використовувати захисні щитки 

8 Технічному персоналу школи 

8.1  Чітко дотримуватися санітарних та протиепідеміологічних заходів 

8.2  Проводити щоденну дезінфекцію приміщень школи 

8.3  Проводити вологе прибирання що дві години 

8.4  Прибирати (щогодинно) туалетні кімнати із застосуванням 

дезінфікуючих розчинів 

8.5  Після закінчення занять обробити приміщення засобами дезінфекції 

8.6  Прибирати контейнери із використаними засобами індивідуального 

захисту. 

8.7   Щоденно інформувати відділ освіти щодо стану захворюваності у 

закладі освіти до 14 год. ( секретар школи) 

    9.  Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 

 

Директор КЗ                     І.Б.Мадай 

 

 

 

 

 

  
 


