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17, враховуточи
ситуаш!й виконавчого ком!тету 1{аховсько| м|сько| рали в1д 13.10.2021р.
стр1ьске по1ширення корогтав|русно{ 1нфекц||, наказу улравл1ння осв1ти (аховвсько| м|сько| ради
){ерсонськот отоласт1 в1д |3.ю.2о21 року м 74 к{1ро залровадження фор' навчання у закладах
осв]ти 1{аховсьт<с{ м|сько] 1'ромади в умовах кнервоно|>) карантинно| зони> та з мето}о як|сно]
орга:;|зац|?,:ъсв:те:ьс'тг0 про!1есу в зак]!адах осв!ти м!ста в уь'{овах зашровад)кення карантину

{{А(А3}[(]:

1. 3абезгтечити навчання }.т::|в 1_4 клас!в в очному рех<ишт| з дотри\'{анням протиеп|дем{чних
заход!в'
2. [[еревести на дистанг{1йне навчання здобувач|в осв|ти 5-11-х клас|в
врахуваг{ня кан|кулярного пер!оду).

з

18.10.2021 року
',5ез

3. 3абезпечити розп,{]тцення на сайт1 закладу |нс}орштатт]? для батьк|в унн|в щодо дистанц|йного
нав{1ання"

[тинавський А.\4.
4. 1{;тасним кер|вникам 5-11

- х к;тас1в:

|8.|0.2021 року
п]д нас орган|зац|?

4' 1' [1ов|домити батьк!в про переведення унн|в на дистанц|йну форшту навчання з

та покласти на них в!дпов!дацьн|сть

за

збережсення )китт'я та

здоров'я

дистанщ!йного навчання.
:{{.2. [1ровести 1нструкта;к| з безпеки життсд|яльност| та зробити в1дпов|дн| залиси в журналах.
5' 11едагог1чним шрац|вт+икапт
5 ' 1 . 1{ер;''ватись [{оло)кенням про дистаь1ц1йну форшту здс':буття повнот загально| середньо| осв|ти
в!д 08"09.2020 рок:,ю 1115.
5.2. 8рган|зувати осв|тн|р] {1роцес для здобувач1в осв|ти в{дгтов|дно навчального навантаження та
:

р0зкладу урок!в.
5.3. Бикористовувати в осв|т*тьому 1]роцес1 сдин1 рекомендац|т тшк|льних методичних об'еднань
щ0до оргагт1звш|? дистанц|йнг;го т{авчання.

5.4.1нформувати унасник|в осв!тнього процесу про €ан|тарний регламент та вимоги до
орган!зац|| роботи з техн|чнимли засобами навчання, зокрема комп'тотерами' план1шетами,
!нтпишти гад)кетами та обме>кення !|асу безперервно| роботи з техн!чними засобами навчання.
5.5. Бикористовувати п1д нас дистанц1йного навчання конкретн| електронн| осв]тн! платформи,
онлайн серв1си та |нструменти за допомог0}о яких орган|зовусться осв|тн|й процес п|д час
дистанц|йного навчання (2оотт. \4оо01е.6оо9|е [1аззгоотт тощо).
5. 3астосовувати переведення надистанц1йну форму навчання увесь заклад' якщо на само|золяц1|
через хворобу або контакт |з п|дтвердх{еним соу{}-19 перебувас понад 50оА здобувач|в осв1ти
та персоналу закладу
7" 3аступнику директора з господарчо| частини (тинавському А. й.:
7.1. 3абезпечити шроведення проф|лактичних ! протиеп1дем!чних заход|в у прим|щеннях закладу.
7 .2. 8рган|зувати стале функц|онування закладу на час дистанц1йного навчання та вя(ити заход|в
щодо безавар|йно| роботи 1нх<енерних мере)к.
7.3 }{онтрол}овати проведення дез|нфекц|йних заход|в (вологе прибирання з використанням
дез|нф!куточих засоб|в у прим!щеннях), дотримання т{ор\,{ативних показник|в температури
гтов!тря та передбачити рех{им гтров|тртовання прим|щень.
8. [естр| медичн1й (уритпко €. 8.:

8.1. 3д|йснтовати щоденний мон1торинг захвор}ованост| здобувач|в осв|ти 1-4 клас|в.
8.2. 1(онтрол}овати температурний рея<им в навчальних каб|нетах |-4 клас1в.
9. Ёе допускати ттрисутн1сть пращ|вник!в закладу на робоних м|сщях. як| матоть ознаки гострих

респ1раторних захвор}овань.
10. Б|дновити очний процес навчання для унн1в 5-}1 клас1в у раз! |00% вакцинац1| прац1вник1в
закладу (з урахуванням дов1док. передбанених законодавством), попередньо пов1домив1ши
тправл|ння осв1ти 1{аховсько| м1сько| Ради.
1 1. 9ас початку 1 зак|нчення роботи збер|гасться в часових рамках зг|дно [{равтлл внутр1тшнього
трудового розпорядку 1{аховсько| загальноосв|тньо| 1школи {-1|1 ступен|в ф 4.
}2. }{онтроль за виконанням даного наказу запи1па1о за собото.
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