Лазурненська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів
Скадовської районної ради
Херсонської області
НАКАЗ
03.03.2018

смт Лазурне

№ 51

Про тимчасове призупинення
освітнього процесу в закладі
Згідно з пунктом 9.20 Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання
загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСан ПІН
5.5.2008-1) та на виконання рішень обласної (протокол № 3), районної комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (протокол № 8 від 02 березня 2018
року), керуючись законами України «Про освіту», «Про забезпечення санітарного та
епідеміологічного благополуччя населення», «Про захист населення від інфекційних
хвороб», п.п. 30 п. 7, п.п. 13 п.11 Положення про відділ освіти Скадовської районної
державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови районної державної
адміністрації від 03 січня 2017 року № 4, із метою збереження життя і здоров’я всіх
учасників освітнього процесу та на виконання наказу відділу освіти № 58 від 02.03.2018 року
«Про призупинення освітнього процесу в закладах загальної середньої та позашкільної
освіти району»
НАКАЗУЮ:
1. Призупинити з 05 березня по 07 березня 2018 року освітній процес у закладі.
2. Призупинити проведення масових заходів із здобувачами освіти закладу.
3. Класним керівникам організувати проведення цільових інструктажів з безпеки
життєдіяльності із здобувачами освітнього процесу, зокрема з питань пожежної безпеки, з
поведінки на дорогах і вулицях, на водних об’єктах тощо.
4. Педагогічним працівникам забезпечити виконання у повному обсязі навчальних планів і
програм шляхом ущільнення програмового матеріалу, об’єднання тем, у тому числі за

ознакою бінарності, проведення додаткових уроків із внесенням змін у розклад навчальних
занять.
5. Заступнику директора з навчально – виховної роботи Загороднюк С.М.:
5.1. Спланувати роботу педагогічних працівників відповідно на навчального
навантаження, розробити графік проведення консультаційних занять із здобувачами освіти
11-го класу із метою підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання. (додаток 1)
5.2. Взяти під особистий контроль виконання в повному обсязі навчальних планів і
програм шляхом ущільнення програмового матеріалу, об’єднання тем, у тому числі за
ознакою бінарності, проведення додаткових уроків із внесенням змін у розклад навчальних
занять.
5.3. Забезпечити коригування календарного планування вчителів – предметників.
6. Оплату праці педагогічним та іншим працівникам здійснювати відповідно до фактично
відпрацьованого часу згідно з тарифікацією.
7. Провести роз’яснювальну роботу з батьками щодо відповідальності їх за збереження
життя і здоров’я дітей в позанавчальний час.
8. Адміністрації закладу у разі виникнення надзвичайних обставин, які можуть вплинути на
хід освітнього процесу, терміново (протягом години) інформувати про це

відділ освіти

Скадовської райдержадміністрації.
9. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Директор школи

І.Г.Шумаріна
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Додаток 1
До наказу № 51 від 03.03.2018 року

№ з/п Дата проведення

1.

2.

05.03.2018

06.03.2018–
07.03.2018

Захід

Відповідальний

Корекція календарного планування. Робота Загороднюк С.М.,
із шкільною документацією. Опрацювання учителі закладу
нормативних документів.

Консультації для здобувачів освіти 11-го
класу по підготовці до зовнішнього
незалежного оцінювання.

Учителі, які викладають у
11-му класі

