
Черкаський колегіум “Берегиня” 

Черкаської міської ради  

Черкаської області 

 

Н А К  А З 

 

Від  19.02.2018     № 17 

Погоджено 

Директор департаменту освіти 

та гуманітарної політики 

Черкаської міської ради 

_________________________ 

Про призупинення занять  

у 1-А, 2-В, 8-А та 9-В класах 

 на карантин та організацію  

виконання навчальних 

 програм за цей період 

На підставі протоколу №3 від 07.02.2018 місцевої комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Черкаської міської 

ради «Про заходи щодо профілактики захворюваності на грип та ГРВІ у 

навчальних закладах у зимовий період 2017-2018 років» листа департаменту 

освіти та гуманітарної політики від 08.02.2018 №184-12-4/2 та з метою розриву 

епідемічного ланцюга розповсюдження інфекції, раціональної організації 

навчально-виховного процесу та відпрацювання навчальних програм 

Наказую: 

1. Призупинити навчально-виховний процес у 1-А, 2-В, 8-А та 9-В класах на 

три календарних дні з 20.02.2018 року по 22.02.2018 року. Вихід на 

навчання 23.02.2018 року. 

2. Заступнику директора школи з навчально-виховної роботи Козулі В.М.: 

2.1. Організувати проведення навчання учнів з використанням  

дистанційних(індивідуальних) форм навчання. Виконання навчальних 

програм забезпечити за рахунок інтенсифікації та ущільнення 

навчального матеріалу. 

2.2. Призупинити проведення масових дозвільних, розважальних і 

спортивно-масових заходів за участю учнів. 

2.3. Взяти під контроль організацію навчально-виховного процесу, стан 

викладання навчальних планів і програм з кожного навчального 

предмету. 



2.4. Дані цього наказу довести до працівників школи 19.02.2018 року до 

14.00 год. 

3. Класним керівникам  1-А, 2-В, 8-А та 9-В класів та вчителям-предметникам: 

3.1. Довести цей наказ до відома батьків , учнів 19.02.2018 року. 

3.2. Провести роз’яснювальну роботу серед учнів щодо поведінки в 

умовах епідемічної ситуації захворюваності грипом та ГРВІ 

19.02.2018 року. 

3.3. Невідкладно інформувати директора школи про надзвичайні випади 

з учнями. 

3.4. Забезпечити інформування учнів та їхніх батьків про умови 

відпрацювання навчальних програм, дистанційну навчальну 

діяльність засобами шкільного сайту та індивідуальних консультацій 

в період карантину з 20.02 по23.02.2018 року. 

3.5. Внести корективи до календарно-тематичного планування, планів 

виховної роботи пов’язані з відпрацюванням навчальних програм 

20.02 по 22.02.2018 року. 

3.6. Забезпечити відповідне оформлення записів в класних журналах 

шляхом ущільнення навчальних тем та проведення додаткових занять 

протягом ІІ семестру 2017-2018 навчального року. 

4. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Задорожній Н.С.:  

4.1. Розмістити дані цього наказу на шкільному сайті 19.02.2018 року. 

5. Заступнику директора з адміністративно-господарської роботи Конобі О.М. : 

5.1. Забезпечити проведення комплексу робіт щодо підтримання 

функціонування інженерних споруд, мереж, комунікації, дотримання 

правил безпеки, необхідного температурного режиму в школі. 

6. Головному бухгалтеру школи Одорошенко Н.Д.: 

6.1. Здійснювати оплату праці вчителям відповідно до положень 

Колективного договору. 

7. Контроль за виконання даного наказу покласти на заступника директора з 

навчально-виховної роботи Козулю В.М. 

 

В.о. директора  колегіуму                                                 В.М.Москальчук  

З наказом ознайомлені: 

Козуля В.М. 

Задорожна  Н.С. 

Коноба О.М. 

Колісник Л.П. 

Овсієнко Л.А. 

Прокопенко Т.Л. 

Товстоп’ят О.В. 


