
 
ЗАЧЕПИЛІВСЬКА  РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

 

НАКАЗ    
 

Зачепилівка 

 

22.05.2020                                                                                                       № 80 

 

Про продовження карантину  

для усіх типів закладів освіти району 

 

        На  виконання розпорядження голови Харківської обласної державної 

адміністрації від 22.05.2020 №272 «Про запобігання  поширенню на території 

Харківської області корона вірусу COVID-19», розпорядження голови 

Зачепилівської районної державної адміністрації від 22.05.2020 № 79 «Про 

запобігання  поширенню на території  Зачепилівського району корона                                                                                     

вірусу COVID-19 », відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України    

від 16 березня 2020 року № 406 «Про організаційні заходи для запобігання 

поширенню коронавірусу COVID-19», враховуючи листи Міністерства освіти і 

науки України від 23 березня 2020 року №1/-173 «Щодо організації освітнього 

процесу в закладах загальної середньої освіти під час карантину», від 31.03.2020 

№ 1/9-182 «Щодо організованого завершення 2019/2020 навчального року та 

зарахування до закладів загальної середньої освіти», від 16.04.2020 № 1/9-213                    

«Щодо проведення підсумкового оцінювання та організованого завершення 

2019-2020 навчального року» та з метою запобігання можливого 

розповсюдження коронавірусу, наказую: 

 

         1. Керівникам закладів освіти: 

1.1. Продовжити карантин у закладах освіти  та культури до 22 червня 2020 

року .                                                                                                                            

1.2.Заборонити проведення та участь у масових заходах освітнього, соціального, 

спортивного та мистецько-розважального характеру на території закладів 

освіти, зокрема проведення олімпіад, спартакіад, змагань, конкурсів, виставок, 

концертів; 

До 22 червня 2020 року  

1.3. Довести інформацію до відома батьків та учнів. 

25 травня 2020 року 



1.4.Забезпечити виконання профілактичних заходів щодо попередження  

масового розповсюдження гострої респіраторної хвороби, спричиненої     

коронавірусом та гострих респіраторних інфекцій. 

Постійно 

1.5. Організувати оформлення шкільної документації (класні журнали, 

свідоцтва досягнень, табелі успішності, особові справи учнів, додатки до 

свідоцтв про базову  середню освіту та повну загальну середню освіту тощо) 

згідно затверджених графіків, дотримуючись протиепідеміологічних  вимог. 

25.05. – 12.06.2020 

1.6. Видати усім здобувачам освіти відповідний документ про освіту (свідоцтво 

досягнень, табель успішності, свідоцтво про базову  середню освіту). 

Не пізніше 15 червня 2020 року 

1.7.Забезпечити переведення учнів до наступного класу згідно чинного 

законодавства. 

29.05. – 01.06.2020 

1.8.Провести засідання педагогічної ради ЗЗСО  з урахуванням необхідності 

дотримання протиепідеміологічних вимог.  

29.05. – 01.06.2020 

1.9. Організувати онлайн - привітання із закінченням 2019/2020 навчального 

року на веб-сайтах закладів освіти (презентації, флешмоби, відео-звернення 

тощо). 

29 травня 2020 року  

1.10. Видати накази про зарахування  дітей до першого класу з подальшим 

оприлюдненням його на веб-сайті закладу освіти. 

01 червня 2020 року 

1.11. Відзначити учнів – переможців районного етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з навчальних предметів, конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт МАН, спортивних змагань, інтерактивних конкурсів; учнів, 

які мають високі досягнення з усіх предметів за 2019/2020 навчальний рік, 

нагородити Похвальними листами (з урахуванням протиепідеміологічних 

вимог). 

 29 травня 2020 року 

2. Методисту районного методичного кабінету Т.В.Гергель: 

2.1. Розробити плани поетапного відновлення роботи закладів дошкільної освіти 

з урахуванням потреб населення. 

До 01 червня 2020 року 

2.2.Забезпечити належні умови роботи закладів дошкільної освіти на період 

карантину з урахуванням вимог санітарного законодавства. 

                                                                                                       На період карантину 

2.3. Прийняти участь в огляді закладів дошкільної освіти працівниками 

районного управління Держпродспоживслужби щодо готовності до прийому 

дітей і роботи на період карантину. 



До 01.07.2020- 02.07.2020 року 

 

3.Керівникам закладів дошкільної освіти: 

3.1.Розробити алгоритм дій працівників закладу в період карантину та 

затвердити розпорядчим документом. 

До відновлення роботи  

закладу дошкільної освіти 

3.2.Скласти план роботи закладу на оздоровчий період відповідно до освітньої 

програми закладу, враховуючи методичні рекомендації Міністерства освіти і 

науки України (лист МОНУ від 22.05.2020 №1/9-269). 

                                                                                                            До 08.06.2020 

4.Головному спеціалісту відділу освіти, культури, молоді та спорту            

Варкентін І.В.: 

4.1.Довести до відома голів місцевих керівників закладів культури інформацію 

щодо установлених термінів карантину з 12 березня 2020 до 22 червня 2020. 

 

5. Оплату педагогічним працівникам закладів освіти здійснювати відповідно до 

чинного законодавства.  

 

6. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

Начальник відділу освіти, 

культури, молоді та спорту                                                    Світлана ПАШКОВА 

 

 

 

 

 

 


