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НАКАЗ
22.06.2020р.

№ 180

Про продовження роботи школи
в умовах карантину до 31 липня 2020р.
На виконання Закону України від 17.03.2020р. «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню
коронавірусної хвороби СОVID-19», Постанови Кабінету Міністрів України від
11.03.2020 №211 «Про запобігання поширенню на території України гострої
респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі
змінами), наказу управління освіти Чернівецької міської ради від 22.06.2020 №240
«Про продовження роботи закладів загальної середньої та позашкільної освіти міста
Чернівців в умовах карантину до 31 липня 2020 року» у зв’язку із продовженням
карантину в Україні до 31 липня 2020 року, НАКАЗУЮ:
1. Продовжити організацію роботи працівників школи в умовах карантину до 31
липня 2020 року.
2. Затвердити графік роботи директора/виконуючого обов’язки директора з
22.06.2020р. пo 31.07.2020р. (додаток).
3. Заступникам директора Пелеванюк Є.В., Дуляк М.М., Давидовій С.І., завгоспу
Слободянюк Т.В. забезпечити роботу колективу школи під час карантину з
22.06.2020р. по 31.07.2020р. (відповідно до посадових обов’язків).
4. Завгоспу школи Слободянюк Т.В. з 22.06.2020р. по 31.07.2020р.:
4.1. Продовжити виконання профілактичних заходів щодо попередження масового
розповсюдження гострої респіраторної хвороби, спричиненої корона вірусом, і
гострих респіраторних інфекцій, проведення дезінфекційного режиму у
приміщеннях, проведення роз’яснювальної роботи серед працівників щодо
дотримання правил особистої гігієни.
4.2. Продовжити проведення щоденного вологого прибирання приміщень з
використанням
дезінфікуючих
речовин
та
оброблення
приміщень,
використовувати всі види провітрювання (наскрізне, кутове, однобічне) у
приміщенні.

4.3. Продовжити проведення санітарно-освітньої роботи серед технічного
персоналу.
5. Медичній сестрі школи Боклажок В.Я. з 22.06.2020р. по 31.07.2020р.:
5.1. Продовжити проведення протиепідемічних та дезінфекційних заходів в школі.
6. Класному керівнику 11 класу Сандуляк В.С.:
6.1. Завершити оформлення додатків до свідоцтв про здобуття повної загальної
середньої освіти та організувати їх видачу відповідно до розробленого графіка
(згідно чинного законодавства) та з дотриманням регламенту санітарноепідеміологічної безпеки.
6.2. Утриматися від проведення урочистостей та масових заходів з нагоди
вручення документів про освіту.
7. Наказ розмістити на сайті школи.
7.1. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
Директор школи

В.Я.Гайсенюк

Додаток
до наказу від 22.06.2020р. № 180
Графік роботи
директора/виконуючого обов’язки директора
Чернівецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №16
з 22.06.2020р. пo 31.07.2020р.
№з\п Прізвище, ім’я , по
У відпустці
Працює
батькові
1. Гайсенюк Валерій Якович - 22.06.2020 –
01.06.2020директор
25.06.2020
21.06.2020

2.

3.

4.

Пелеванюк Євгенія
Василівна – заступник
директора з НВР
Давидова Світлана Іванівна
– заступник директора з ВР
Дуляк М.М. - заступник
директора з НВР в
початкових класах

01.07.2020 29.07.2020
01.07.2020 –
26.08.2020
15.06.202030.06.2020
16.07.202026.08.2020
15.06.202015.07.2020
30.07.202026.08.2020

26.06.202030.06.2020
30.07.202031.08.2020
22.06.202025.06.2020
01.07.202015.07.2020

16.07.202029.07.2020

