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НАКАЗ

13.10.2020

-о

Про зміну структури навчального року
На виконання вимог листів Міністерства освіти і науки України від
12 жовтня 2020 року №1/9-575 «Про вжиття організаційних заходів із протидії
розповсюдженню СОУГО-19», листа Департаменту освіти і науки
облдержадміністрації від 13 жовтня 2020 року, листа управління освіти
Жмеринської міської ради від 13 жовтня 2020 року № 1447, рішення Державної
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від
12 жовтня 2020 року, обласної комісії з питань техногенно-економічної безпеки
та надзвичайних ситуацій протокол № 67 від 13 жовтня 2020 року, міської
комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (протокол
38 віл 13.10.2020 року), рішення педагогічної ради (протокол №3 від 13.10.2020
р.), враховуючи ускладнення епідеміологічної ситуації в країні та області,
НАКАЗУЮ:
1. Внести зміни у структуру 2020-2021 навчального року та провести осінні
канікули з 15 по ЗО жовтня 2020 року включно.
2. Заступникам директора з навчально-виховної роботи Шевченко О. Ю.,
Гоці О. В., заступнику директора з виховної роботи Штурмаревич О. В.,
заступнику директора з господарської роботи Снігуру Л. П. підготувати
проект плану роботи колективу під час осінніх канікул та подати його на
затвердження директору закладу, (до 15.10.2020 р.)
3. Забезпечити дотримання протиепідемічних заходів у закладі освіти в
звязку з організацією у його приміщенні виборчої дільниці для
проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року.
4. Інженеру-елекщоніку Формагсю С. Г. розмістити наказ на сайті школи у
вкладці «Освітній процес в умовах карантину» (до 15.10.2020 р.)
5. Контроль За Щ іко^ння^ даного наказу залишаю за собою.
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