
ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

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

ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА

НАКАЗ

16 березня 2020 року № 11-а/г

Про режим роботи та організаційні 
заходи у спеціалізованій школі № 307 
під час карантину на СОУГО-19

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 16.03.2020 
№ 406 «Про організаційні заходи для запобігання поширенню коронавірусу 
СОУГО-19», наказу Департаменту освіти і науки від 16.03.2020 № 60 «Про 
поситення обмежувальних заходів щодо попередження розповсюдження 
корона вірусу СОУГО-19», наказу Управління освіти Деснянської районної в 
місті Києві державної адміністрації від 16.03.2020 № 66 «Про поситення 
обмежу в атьних заходів щодо попередження розповсюдження коронавірусу 
СОУГО-19», ст. 94 Закону України «Про оиіату праці», роз. 4 «Оиіата праці», 
п. 4.21 колективного договору між адміністрацією і трудовим колективом 
спеціалізованої школи № 307 на 2018 -  2020 роки, зареєстрованого 
Деснянською районною в місті Києві державною адміністрацією 
реєстраційний номер 3139/2851 від 01.03.2018, листів Міністерства освіти і 
науки України від 11.03.2020 «1/9-154, від 12.03.2020 № 1/9-161 «Щодо 
оитати праці працівників зактадів освіти під час призупинення навчання через 
карантин», з метою мінімалізації наслідків від нової біозагрози та 
запровадження превентивних заходів щодо отримання швидкого поширення 
збудника СОУГО-19 у спеціалізованій школі № 307

НАКАЗУЮ:

1. Перевести роботу працівників спеціалізованої школи № 307 на віддалений 
доступ (дистанційний) шляхом застосування електронних засобів, 
інформаційно-комунікаційних технологій, відповідно до вимог чинного 
законодавства.
2. Педагогічним працівникам забезпечувати виконання освітніх програм з 
використанням технологій дистанційного навчання та у виняткових випадках 
шляхом ущільнення графіку освітнього процесу, а також виконання іншої 
роботи (організаційно-педагогічної, методичної, наукової тощо).



3. Встановити гнучкий (дистанційний) режим роботи інших працівників 
відповідно до Методичних рекомендацій щодо встановлення гнучкого режиму 
робочого часу (наказ Міністерства праці та соціатьної політики України від 
04.10.2006 № 359 на період карантину, що д ієз 12.03.2020 по 03.04.2020.
4. В.о. заступнику директора з господарської роботи Івасюк Л.А. здійснювати 
проведення комплексних робіт щодо підтримання функціонування споруд, 
мереж, комунікацій, а також необхідного температурного режиму в 
спеціалізованій школі № 307.
5. Провідному фахівцю Шевчук Т.А. здійснювати оплату праці:
5.1. Педагогічним працівникам за тарифікацією, із розрахунку заробітної, 
плати встановленої при тарифікації, з дотриманням при цьому умов чинного 
законодавства.
5.2. Завідувачу бібліотекою, бібліотекарю, сестрі медичній, фахівцю з охорони 
праці, практичному психологу, педагогу-організатору, педагогу соціальному, 
керівникам гуртків, вихователям групи подовженого дня. інструкторам з 
фізкультури, вчителям, які проводять індивідуальне навчання в розмірі 
середньої заробітної плати з дотриманням умов чинного законодавства.
5.3. Директору, заступникам директора з навчальної роботи, заступнику 
директора з виховної роботи, в.о. заступника директора з господарської 
роботи, головному бухгалтеру, провідному фахівцю, фахівцю, секретарю- 
друкарці, прибиральникам службових приміщень, сторожам, двірникам, 
робітникам з комплексного обслуговування й ремонту будинків, дезінфектору 
згідно зі штатним розписом зі збереженням заробітної плати, з дотриманням 
при цьому умов чинного законодавства.
6. Провідному фахівцю Шевчук Т.А. врахувати, що керівникам гуртків та 
секцій, що є сумісниками, оплата праці здійснюється лише за основним 
місцем роботи та за фактично виконану роботу, що регламентується 
постановою Кабінету міністрів України від 03 квітня 1993 року № 245 «Про 
роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і 
організацій» та спільним наказом Міністерства праці України. Міністерства 
юстиції України та Міністерства фінансів України від 28 червня 1993 року 
№ 43 «Про затвердження про умови роботи за сумісництвом працівників 
державних підприємств, установ і організацій».
7. Вчителю математики Коваль Л.Г. оприлюднити наказ на офіційному сайті 
спеціалізованої школи № 307.
8. Заступникам директора, відповідно до розподілу посадових обов'язків, 
здійснювати систематичний контроль за виконанням освітніх програм 
педагогічними працівниками які працюють в режимі дистанційного навчання, 
забезпечивши при цьому належні результати роботи.

В.о. директора О. Д ЗИ ГО В С ЬК А


