
ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 307 
З ПОЕЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ПРИРОДНИЧИХ НАУК 

ДЕСНЯНСЬКОЕО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА

НАКАЗ

77 /гбг,И Л  Л.О < і О № 75

Про призупинення освітнього процесу 
в спеціалізованій школі № 307

Відповідно до статей 53, 54 Закону України «Про освіту», статті ЗО 
Закону України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного 
благополуччя населення», розпорядження виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11.03.2020 № 427 
«Про призупинення освітнього процесу у закладах дошкільної, загальної 
середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), вищої освіти 
усіх типів та форм власності» на виконання протоколу Постійної комісії з 
питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держаної 
адміністрації) № 9 від 11 березня 2020 року, наказу Департаменту освіти і 
науки Виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна 
адміністрація) від 11.03.2020 № 56 «Про призупинення освітнього процесу у 
закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної 
(професійно-технічної) освіти усіх типів та форм власності, вищої освіти І-ІІ 
рівнів акредитації та Київському університеті імені Бориса Ерінченка» наказу 
Управління освіти Деснянської районної в місті Києві державної 
адміністрації від 11.03.2020 № 62 «Про призупинення освітнього процесу у 
закладах дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти усіх типів та 
форм власності Деснянського району», з метою попередження 
розповсюдження коронавірусної інфекції (СОУШ-19)

НАКАЗУЮ:

1. Призупинити освітній процес у спеціалізованій школі № 307 з 12 березня 
2020 року.
2. Заборонити проведення спортивних, культурно-масових та інших заходів в 
приміщеннях спеціалізованої школи № 307.
3. Тимчасово обмежити доступ сторонніх осіб до приміщень спеціалізованої 
школи № 307.



4. Заступникам директора з навчальної роботи Дзиговській О.В., та 
Іващенко І.М.:
4.1. Організувати освітній процес учнів у період тимчасового призупинення 
освітнього процесу, забезпечивши використання різних форм дистанційного 
навчання з урахуванням можливостей електронних освітніх ресурсів.
4.2. Провести широку інформаційну компанію серед учасників освітнього 
процесу щодо можливості використання електронних освітніх ресурсів для 
забезпечення неперервного навчання. А*
5. Класним керівникам:
5.1. 11 березня 2020 року провести позапланові інструктажі з безпеки 
життєдіяльності з учасниками навчально-виховного процесу, зокрема з 
питань пожежної безпеки, поведінки на дорогах і вулицях, на водних 
об’єктах та дотримання правил особистої гігієни.
5.2. Довести вищезазначену інформацію до батьків.
6. В.о. заступнику директора з господарської роботи Івасюк Л.А. забезпечити 
підсилене регулярне вологе прибирання з застосуванням дезінфікуючих 
засобів (0,5% хлорантаіну) в умовах зростання захворювань на вірусні 
інфекції у приміщеннях спеціалізованої школи № 307.
7. Прибиральникам службових приміщень на період призупинення 
освітнього процесу забезпечити прибирання та дезінфекцію.
8. Сестрі медичній Савон Г.А.:
8.1. Не допускати до роботи працівників з ознаками інфекційного 
захворювання на грип та ГРВІ;
8.2. Провести роз’яснювальну роботу серед працівників щодо запобігання 
поширенню захворювання на коронавірусну інфекцію (СОУШ-19) та 
дотримання правил особистої гігієни.
9. Вчителю математики Коваль Л.Г. розмістити на сайті школи інформацію 
щодо порядку організації навчання у період тимчасового призупинення 
освітнього процесу.
10. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

І. ЛАПІКА


