
 

                  

                  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ЗАСТАВНІВСЬКИЙ ЗАКЛАД  

ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІІ СТ. 
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НАКАЗ 

  

31.08.2020 р.                                                                                              №  

м. Заставна 
 

Про затвердження Алгоритму  

організації освітнього процесу 

Заставнівського ЗЗСО І-ІІІ ст.  

з урахуванням епідеміологічної  

ситуації з 01.09.2020 року.  
 

           На виконання Постанови Головного державного санітарного лікаря 

України від 30.07.2020 р. № 42 «Про затвердження тимчасових рекомендацій 

щодо організації протиепідемічних заходів у закладах освіти в період 

карантину в зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (СОУЮ-19)», 

листів Міністерства освіти і науки України: від 29.07.2020 № 1/9-406 «Про 

підготовку закладів освіти до нового навчального року та опалювального 

сезону в умовах адаптивного карантину»,  від 04.08.2020 № 1/9-419 «Щодо 

необхідності створення безпечних умов для організованого початку 

2020/2021 навчального року», від 05.08.2020 № 1/9-420 «Щодо організації 

роботи закладів загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році», з 

метою створення безпечного освітнього середовища учасників освітнього 

процесу 

 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Затвердити : 

      1.1.Алгоритм організації освітнього процесу Заставнівського ЗЗСО 

 І-ІІІ ст. з урахуванням епідеміологічної ситуації з 01.09.2020 р., що 

додається. 

       1.2.Інструкцію з охорони праці №__  під час роботи із дезінфекційними      

засобами з метою запобігання поширенню інфекції, спричиненої COVID-

19.(Додаток 1). 

      1.3. Тимчасове положення щодо порядку організації освітнього процесу 

ЗЗСО в період карантину (Додаток 2). 
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    1.4. Зразок заяви батьків щодо поєднання форм навчання (Додаток 3). 

    1.5. Дії учасників освітнього процесу в умовах нестандартних ситуацій 

(Додаток 4). 

1.6. Пам’ятка для батьків учнів закладу освіти щодо організації 

дистанційного навчання в «червоній зоні» рівня епідемічної небезпеки 

( Додаток 5). 

1.7. Методичні рекомендації щодо проведення у 2020/2021 навчальному  

році Дня знань та першого уроку закладі освіти (Додаток 6). 

1.8. Рекомендації щодо убезпечення інфікування коронавірусом (Додаток 7). 

1.9. Методичний порадник педагогам щодо організації дистанційного 

навчання  у закладі освіти у 2020/2021 н.р. під час ускладненої 

епідеміологічної ситуації. Вибір платформи для проведення уроків 

 (Додаток 8). 

2. Зміст наказу довести до відома працівників, учнів та їхніх батьків. 

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з НВР 

Матейчук М.Г. 

 

 

Директор ЗЗСО                                                               Бачинська Н.А. 

 

З наказом ознайомлені: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


