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Про продовження карантину
до 22 червня 2020 року
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020
р. № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу
COVID-19, від 25 березня 2020 року № 239 «Зміни, що вносяться до актів
Кабінету Міністрів України», від 22 квітня 2020 року №291 «Про внесення
змін до деяких актів Кабінету Міністрів України», від 20 травня 2020 року
№392 «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на
території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoM-2, та етапів послаблення протиепідемічних
заходів», постанов Головного державного санітарного лікаря України В.
Ляшка від 21 травня 2020 року №24 «Про затвердження Тимчасових
рекомендацій щодо організації протиепідеміологічних заходів при проведенні
зовнішнього незалежного оцінювання, єдиного вступного іспиту та єдиного
фахового вступного випробування в період карантину в зв’язку з поширенням
коронавірусної хвороби (COVID-19),

НАКАЗУЮ:
1. Продовжити карантин до 22 червня 2020 року.
2. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Дубовій С. В.:
2.1.
Забезпечити виконання всіх заходів, передбачених вимогами
наказу Міністерства освіти і науки України від 16.03.2020 року №406 «Про
організаційні заходи для запобігання поширенню коронавірусу COVID-19».
2.2.Розпочати підготовку до проведення державної підсумкової атестації у
формі зовнішнього незалежного оцінювання випускників 11-го класу, їх
організованого підвезення до пунктів тестування з дотриманням вимог
постанови Головного державного лікаря України №24 від 21.05.20 року.
2.3.
Організувати завершення 2019-2020 навчального року, оформити
всю відповідну документацію, у дистанційному режимі ознайомити
здобувачів освіти та їх батьків з підсумковим оцінюванням.

2.4.
Попередити керівників підрозділів про заборону проведення
масових заходів, пов’язаних із закінченням навчального року та випуском.
3. Інспектору з кадрів Суській Тетяні Валентинівні до 01.07.2020 року
завершити всі роботи на виконання вимог Закону України «Про повну
загальну середню освіту» щодо переведення осіб пенсійного віку на строкові
трудові договори.
4. Лікарю-педіатру забезпечити вжиття додаткових заходів з метою
недопущення поширення COVID-19.
5. Заступнику директора з виховної роботи Савченку С.В.:
5.1.
Забезпечити вжиття додаткових заходів, які спрямовані на
дотримання прав та законних інтересів дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування.
5*2.
Про всі надзвичайні ситуації, що виникають у закладі, терміново
інформувати Департамент освіти і науки облдержадміністрації відповідно до
підпорядкування.
6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
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