Жмеринська міська рада
Заклад загальної середньої освіти І-ИІ ступенів № 4 комунальної
власності Жмеринської міської об’єднаної територіальної громади
Вінницької області
вул. Київська, З, м. Жмеринка, 23100, тел. 0(432) 2-23-39,
е-шаіі: 205Іг42ш@икг.пс(: Код ЄДРПОУ 26244099

НАКАЗ
22.01.2021

№/*-о

Про відновлення очної форми
організації освітнього процесу
Керуючись вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 09
грудня 2020 року № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження
обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на
території України гострої респіраторної хвороби СОУШ-19, спричиненої
коронавірусом 8АК8-СоУ-2», враховуючи завершення терміну дії додаткових
обмежень встановлених на період з 8 по 24 січня, та на виконання наказу
управління освіти Жмеринської міської ради від 22.01.2021 р. №6 «Про
відновлення очної форми організації освітнього процесу у закладах освіти
Жмеринської міської ТГ»
НАКАЗУЮ:
1. Відновити очну форму навчання в закладі з 25 січня 2021 року.
2. Забезпечити належну організацію освітнього процесу з дотриманням
обмежувальних протиепідемічних заходів, передбачених постановою
Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 року № 1236.
3. Заборонити проведення в закладі масових заходів (вистави, свята,
концерти) за участю дітей з більш ніж однієї групи/класу та за
присутності глядачів (відвідувачів).
4. Забезпечити постійний контроль за станом захворюваності на
коронавірусну хворобу серед здобувачів освіти та персоналу закладу.
Призупинити освітній процес в разі перебування на самоізоляції більш
як 50% працівників.
5. Суворо дотримуватись чинних нормативно-правових документів щодо
організації протиепідемічних заходів в приміщеннях закладів освіти.

6. Медичному працівнику Мотрук М. О. щоденно інформувати управління
щодо кількості захворівших на коронавірусну хворобу.
7. Про усі надзвичайні ситуації в закладі невідкладно інформувати
директора закладу.
8. Інженеру-електроніку Формагею С. Г. розмістити даний наказ на сайті
закладу (до 25.01.2021 р.)
9. Контроль за виконанням наказу покласти на заступників директора з
навчально-виховної роботи Шевченко О. Ю., Гоцу О. В., заступника
директора з виховної роботи Штурмаревич О. В., заступника директора
з господарської роботи Снігура Л. П. в межах повноважень..

Директор ЗЗСО
азом ознайомлені:
О. Ю. Шевченко
О. В. Гоца
О. В. Штурмаревич
Л. П. Снігур
М. О. Мотрук
Формагей

М. Бігун

