
 

УКРАЇНА 

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЧУДЕЛЬСЬКА СПЕЦІАЛЬНА 

ШКОЛА № 11 - II СТУПЕНІВ» РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

НАКАЗ 

від 12.03.2020                         с.Чудель                                       № 30 

Про тимчасове призупинення 

 навчально-виховного процесу у 

 Чудельській спеціальній школі №1 

 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 

№211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу 

COVID-19», беручи до уваги лист МОН України від 11.03.2020 №1/9-154, 

керуючись наказом МОН України від 25.04.2013 №466 «Про затвердження 

Положення про дистанційне навчання» та листом управління освіти і науки 

Рівненської обласної державної адміністрації № 927-02/01-09/20 від 

11.03.2020 та з метою уникнення розповсюдження коронавірусу COVID-19 

серед учасників навчально-виховного процесу,  

НАКАЗУЮ: 

1. Призупинити з 12 березня 2020 року по 03 квітня 2020 року 

навчально-виховний процес у Чудельській спеціальній школі №1. 

2. Відмовитись від проведення та участі у масових заходах освітнього, 

наукового, соціального, спортивного та мистецько-розважального 

характеру в усіх корпусах та на території закладів освіти, зокрема 

проведення олімпіад, спартакіад, змагань, конкурсів (зокрема 

конкурсів фахової майстерності), виставок, концертів. 

                                                          Новак О. В., заступник директора з в/р 

3. Організувати інформування здобувачів освіти та співробітників 

закладу щодо заходів запобігання поширення хвороби, проявів 

хвороби та дій у випадку захворювання. 

                                                 Городнюк О. О., сестра медична 

  



4. Забезпечити проведення навчальних занять за допомогою 

дистанційних технологій (соціальні мережі, групи, спільноти, 

телефон в т.ч. через СМС повідомлення, робота з батьками, 

самостійне опрацювання тем підручника) та відпрацювання занять 

відповідно до навчальних планів після нормалізації епідемічної 

ситуації. 

                                                        Фесянова Н. М., заступник директора з н/р 

5. Перевести працівників на виконання інших видів робіт 

(організаційно-педагогічна, методична, наукова тощо). 

                                                           Фесянова Н. М., заступник директора з н/р, 

                                                           Новак О. В., заступник директора з в/р 

6. Забезпечити виконання профілактичних заходів щодо попередження 

масового розповсюдження гострої респіраторної хвороби, 

спричиненої коронавірусом, і гострих респіраторних інфекцій. 

               Городнюк О. О., сестра медична 

7. Виконувати рішення тимчасових обласних протиепідемічних 

комісій. 

 

8. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

Директор школи:                                                Н. Мельник 

 

 

З наказом ознайомлені:                                             Н. Фесянова 

                                                              

                                                                         

 

 


