
ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖ АВН А АДМ ІНІСТРАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

Про внесення змін до наказу від 18.03.2021 
№ 23 «Про посилення обмежувальних 
заходів із запобігання поширенню 
гостро ї р есп ір ато р н о ї хвороби  С О У Ю -19  
у спеціалізованій школі №  307

На виконання пунктів 1.1 та 1.2 Протоколу П остійної комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого 
органу Київської м іської ради (Київської м іської державної адміністрації) від 
01 квітня 2021 року № 29, наказів Департаменту освіти і науки виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 
01 квітня 2021 року № 53 «Про внесення змін до наказу Департаменту освіти і 
науки від 19 березня 2021 року № 47 «Про посилення обмежувальних заходів 
із запобігання пош иренню гострої респіраторної хвороби СОУШ -19, 
спричиненої короновірусом 8АЯ8-СоУ -2», Управління освіти Деснянської 
районної в місті Києві державної адміністрації від 02 квітня 2021 року «Про 
внесення змін до наказу від 19.03.2021 № 75 «Про посилення обмежувальних 
заходів із запобігання пош иренню гостро ї р есп ір ато р н о ї хвороби  СОУГО- 
19, спричиненої короновірусом 8А Я8-СоУ -2», з урахуванням ймовірного 
розвитку складної епідемічної ситуації на території м іста Києва

НАКАЗУЮ :

1. Внести зміни до пунктів 1 наказу від 18 березня 2021 року № 23«Про 
посилення обмежувальних заходів із запобігання поширенню гострої 
респіраторної хвороби СОУГО-19 у спеціалізованій школі № 307», виклавши 
його у наступній редакції:
«Призупинити освітній процес з 05 по 16 квітня 2021 року у приміщеннях 
спеціалізованої школи №  307. Організувати освітній процес з 05 по 16 квітня 
2021 року, забезпечивш и використання технологій дистанційного навчання з

СПЕЦІА ЛІЗО ВАН А Ш КОЛА І-ИІ СТУПЕНІВ №  307 
З П О ГЛИБЛЕНИМ  ВИВЧЕННЯМ  ПРИРОДНИЧИ Х Н А У К - 

ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ М ІСТА КИЄВА

НАКАЗ



урахуванням можливостей електронних освітніх ресурсів, що розташовані на 
сайті Київського університету імені Бориса Грінченка, КНП «Освітня агенція 
міста Києва», Департаменту освіти і науки, М іністерства освіти і науки 
тощо».
2. Учителю математики Коваль Л.Г. розмістити цей наказ на сайті 
спеціалізованої школи №  307.
3. Контроль за виконанням наказу покласти заступників директора з 
навчальної роботи Дзиговську О.В., Костенко Ю .В., Іващ енко ДМ. та 
заступника директора з виховної роботи Корцову Ю .В. відповідно до їхніх 
посадових обов’язків.

І. ЛАПІКА


