
ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖ АВНА АДМ ІНІСТРАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

Про відновлення освітнього процесу 
в приміщеннях спеціалізованій школі №  307

Відповідно до постанови Кабінету М іністрів України від 09 грудня 2020 року 
№ 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних 
протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню па території 
України гострої респіраторної хвороби СОУШ -19, спричиненої 
коронавірусом 8АЯ8-СоУ -2», на виконання протоколу Постійної комісії з 
питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) №  36 від 28 квітня 2021 року та протоколу доручень 
№ 25(15245), напрацьованих під час наради з обговорення оперативних 
питань 27 квітня 2021 року під головуванням першого заступника голови 
Київської м іської державної адміністрації М. Поворозника, керуючись 
розпорядженням керівника робіт з ліквідації надзвичайної ситуації 
регіонального рівня, яка відноситься до категорії «М едико-біологічні НС» 
код 20713 «Надзвичайна ситуація, пов'язана з епідемічним спалахом 
небезпечних інфекційних хвороб» від 18 травня 2020 року № 45 «Про 
затвердження Особливого Порядку проведення профілактичних і 
протиепідемічних, у тому числі дезінфекційних, та інших заходів у закладах 
дошкільної, загальної середньої, вищої, перед вищої, позаш кільної освіти 
(Регламент відновлення освітнього процесу у закладах освіти міста Києва та 
режиму їх роботи після зняття карантинних обмежень)», з метою належної 
організації відновлення освітнього процесу у приміщ еннях закладів освіти, на 
виконання наказів Д еп артам ен ту  освіти  і науки  Виконавчого органу 
Київської міської ради (Київська міська державна організація) від 28 квітня 
2021 року № 70 «Про відновлення освітнього процесу в
закладах освіти міста Києва», У п равл ін н я  освіти  Д есн ян сько ї 
рай он н о ї в м істі К и єві д ер ж авн о ї ад м ін істр ац ії від  28 кв ітн я 2021 року

СПЕЦІАЛІЗОВАНА Ш КОЛА І-ИІ СТУПЕНІВ № 307 ,
З ПОГЛИБЛЕНИМ  ВИВЧЕННЯМ  ПРИРОДНИЧИХ НАУК 

ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ М ІСТА КИЄВА

НАКАЗ

№



№  108 «Про вінмовлення освітнього процесу в закладах освіти Деснянського 
району міста Києва» та з метою належної організації освітнього процесу у 
спеціалізованій школі № 307

НАКАЗУЮ :

1. Відновити освітній процес у приміщеннях спеціалізованій школі № 307 з 
05 травня 2021 року.
2. Класним керівникам:
2.1. Довести вищезазначену інформацію до батьків.
2.2. Дотримуватися режиму навчання, що існував до оголошення 
призупинення освітнього процесу.
2.3. Вести щ оденний облік відвідування учнями навчальних занять.
3. Усім педагогічним працівникам забезпечити виконання навчального плану 
та освітніх програм.
4. Заступникам директора з навчальної роботи Дзиговській О.В., 
Костенко Ю .В., Іващенко І.М. узяти під контроль виконання навчальних 
планів та освітніх програм з усіх предметів у повному обсязі.
5. Заступнику директора з навчальної роботи Іващенко І.М. посилити 
контроль за організацією харчування дітей.
6. Виконуючому обов’язки заступника директора з господарчої роботи 
Івасюк Л.А.:
6.1. Провести роботу щодо належної підготовки приміщ ень спеціалізованої 
школи № 307 до відновлення освітнього процесу та подальш ої роботи 
відповідно до Регламенту відновлення освітнього процесу у закладах освіти 
міста Києва та режиму їх роботи після зняття карантинних обмежень.
6.2. Забезпечити проведення профілактичних і протиепідемічних заходів на 
території спеціалізованої школи №  307:
7. М едичній сестрі Соломянюк З.М. здійснити перевірку учнів на наявність 
педикульозу.
8. Сторожам обмежити доступ сторонніх осіб до спеціалізованої школи 
№ 307.
9. Учителю математики Коваль Л.Г. цей наказ розмістити на офіційному сайті 
спеціалізованої школи № 307.
10. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

І. ЛАПІКА


