
 
БАРИШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВОЛОШИНІВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС 
«ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ – ДИТЯЧИЙ САДОК» 

 ІМЕНІ ГЕРОЯ УКРАЇНИ РУСЛАНА ЛУЖЕВСЬКОГО  
 

НАКАЗ 
від  07 лютого 2020 р.                с. Волошинівка                            № 06 -а/г 
 
Про тимчасове призупинення  
освітнього процесу в закладі 
 
Відповідно до законів України  «Про освіту», «Про загальну середню освіту», 
«Про дошкільну освіту», «Про захист населення від інфекційних хвороб», 
«Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», 
Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання 
загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного 
процесу ДСанПіН 5.5.2.008-0, наказу  Міністерства  охорони  здоров’я  
України  від 17.05.2019 № 1126 «Про затвердження Порядку організації 
проведення епідеміологічного нагляду за грипом та гострими 
респіраторними вірусними інфекціями, заходів з готовності в міжепідемічний 
період і реагування під час епідемічного сезону захворюваності на грип та 
ГРВІ», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 червня 2019 року 
за № 595/33566, наказу Міністерства освіти і науки України від 24.03.2016 № 
234 «Про затвердження Санітарного регламенту для дошкільних навчальних 
закладів», розпорядження голови Київської ОДА від 27.12.2019 № 761 «Про 
організацію заходів, спрямованих на попередження поширення захворювань 
на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції серед населення в Київській 
області, в епідемічний сезон 2019-2020 років», листа-доручення 
департаменту освіти і науки Київської ОДА від 23.01.2020 № 12-01-18/233, 
розпорядження Баришівської селищної ради від 07.02.2020 № 36-03-03 «Про 
тимчасове призупинення освітнього процесу в закладах освіти Баришівської 
селищної ради», на виконання наказу відділу освіти, молоді та спорту 
Баришівської селищної ради від 07.02.2020 № 38 «Про тимчасове 
призупинення освітнього процесу в закладах освіти  Баришівської селищної 
ради», у зв’язку з  захворюванням здобувачів освіти (понад 20% хворих) та з 
метою запобігання збільшення захворюваності на грип і гострі респіраторні 
захворювання та загострення епідеміологічної ситуації 
 
НАКАЗУЮ: 

1. Тимчасово з 10 лютого по 12 лютого 2020 року призупинити освітній 
процес у Волошинівському НВК ім. Р. Лужевського. 



  2. Відповідальність за дотримання санітарних норм, температурного 
режиму, безпечного функціонування закладу тощо залишаю за собою. 
  3. Розмістити цей наказ на закладу.                                      10.02.2020; 
  4. Класним керівникам 1-11 класів: 
4.1. Інформувати  батьків  учнів  1-11 класів  про тимчасове призупинення 
освітнього процесу.                                                                         07.02.2020; 
4.2. провести роз’яснювальну роботу серед батьків та учнів щодо шляхів 
попередження розповсюдження респіраторних інфекцій та важливості 
профілактичних щеплень. 
4.3. поінформувати здобувачів освіти про обмеження проведення 
спортивних, культурно-масових та інших заходів з великим скупченням 
людей на період епідемічного підйому захворюваності на грип та ГРВІ; 
  5. Заступникам директора з навчально-виховної роботи Полуцькій Віті 
Володимирівні та Ковальській Наталії Іванівні: 
5.1.організувати роботу педагогічних працівників у період тимчасового 
призупинення освітнього процесу щодо покращення  навчально-матеріальної 
бази кабінетів, класних кімнат і підвищення методичного рівня; 
5.2. скласти план виконання освітніх програм  за рахунок ущільнення 
матеріалу, резервних годин. 
  6. Завгоспу закладу Корж Людмилі Павлівні: 
6.1.  організувати роботу молодшого обслуговуючого персоналу з  
дотримання санітарно-гігієнічних умов (провітрювання, вологе прибирання 
з  використанням спеціальних засобів тощо) в закладі освіти;          
6.2. обмежити доступ сторонніх осіб до закладу освіти; 
6.3. забезпечити посилені заходи щодо підтримання функціонування 
інженерних споруд, мереж, комунікацій, дотримання техніки безпеки 
та  необхідного температурного режиму; 
  7. Медичній сестрі дошкільного підрозділу Волошинівського НВК ім. 
Р. Лужевського Богуш Вікторії Анатоліївні здійснювати постійний контроль 
за станом здоров`я дітей під час вранішнього прийому;  
  8. Невідкладно інформувати відділ освіти, молоді та спорту 
Баришівської селищної ради про надзвичайні випадки у закладі та двічі на 
день (до 09.00 та 13.00) про кількість хворих вихованців та працівників у 
ввірених Вам закладі за телефонами: 
  - 5-15-48 – начальник відділу освіти, молоді та спорту Баришівської 
селищної ради Бойко О.М. (097-671-00-19); 
  - 5-18-65 – група з централізованого господарського обслуговування. 

9. Відповідальність за оперативність та достовірність наданої 
інформації залишаю за собою. 

10.  Контроль  за виконанням  наказу залишаю за собою. 

 

Директор НВК                               Л. Прядка 

   


