
Н А К А З 

 

29.10.2021 р.                                                                     №_314-аг 

 

Про організацію освітнього процесу   

в школі № 57 в умовах «червоного» рівня 

 епідемічної небезпеки з 01.11. 2021 року. 

   

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 року 

№1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних 

протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-

CoV-2 (зі змінами), наказу Міністерства охорони здоров’я України від 

04.10.2021 №2153 «Про затвердження Переліку професій, виробництв та 

організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним 

щепленням», пункту 5 Протоколу Постійної  кoмiciї з питань техногенно-

екологiчноi безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) вiд 28.10.2021 №68, 

наказу Департаменту освіти і науки виконавчого органу київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 29.10.2021 №166 «Про 

організацію освітнього процесу в закладах освіти міста Києва в умовах 

«червоного» рівня епідемічної небезпеки», рішення педагогічної ради школи від 

29.20.2021р. №4,  

 

НАКАЗУЮ: 

1. З 1 листопада 2021 року до особливого розпорядження організувати 

освітній процес для учнів 1-11 класів школи №57 в дистанційному форматі з 

використанням можливостей електронних освітніх ресурсів. 

2. Для проведення уроків у форматі дистанційного навчання дотримуватися  

існуючого розкладу занять.   

3. Продовжувати роботу згідно календарного планування з урахуванням 

вимог до організації роботи з технічними засобами навчання відповідно до 

Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти, затвердженого 

наказом МОЗ України №2205 від 25 вересня 2020 року 

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1111-20#Text) 

4. Заступникам директора школи  Киянець З.О., Дереці С.А., Мащук М.В. 

та Мельник Т.М.: 

4.1.  Перевести в онлайн-формат проведення нарадчих заходів, робочих 

зустрічей до покращення епідемічної ситуації. 

СПЕЦІАЛІЗОВАНА  ШКОЛА  І-ІІІ  СТУПЕНІВ  №57  

 З  ПОГЛИБЛЕНИМ  ВИВЧЕННЯМ  АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ  ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО  

РАЙОНУ  М.КИЄВА 

вул. Прорізна, 19-а, м. Київ, 01001 , тел./факс 278-44-31 

е-mail: school57kiev@ukr.net  Код ЄДРПОУ 27881478 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1111-20#Text


4.2. Здійснювати контроль за залученням учнів до освітнього процесу та 

проведенням навчальних занять, виконанням освітніх програм у спосіб, що 

схвалений педагогічною радою школи №57 (№4 від 29.10.2021р.). 

4.3. Провести серед учасників освітнього процесу роз’яснювальну роботу 

щодо: 

4.3.1. організації освітнього процесу з використанням освітніх технологій 

дистанційного навчання, можливості використання електронних освітніх 

ресурсів для забезпечення неперервного навчання, тощо; 

4.3.2.  обов’язковості профілактичних щеплень працівників школи №57 

проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої крона вірусом 

SARS-CoV-2, на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів 

України. 

6. Заступнику директора з виховної роботи Антонюк Г.Е.   заборонити 

проведення культурних, спортивних, інших масових заходів в школі №57. 

7. Заступнику директора з господарчої частини Семку М.Я: 

- розробити графіки перебування на робочому місці технічних працівників 

у період з 01 листопада 2021 року до особливого розпорядження; 

- обмежити доступ сторонніх осіб у приміщення школи; 

- забезпечити постійне провітрювання приміщень.  

8. Працівники, для яких запроваджено дистанційну форму роботи, повинні 

в повному обсязі виконувати посадові обов’язки, бути на постійному 

мобільному зв’язку, відповідати на дзвінки керівництва, перевіряти електронну 

пошту, відповідати на листи та за необхідності терміново з’являтися на робоче 

місце. 

9. Всім учасникам освітнього процесу не забувати, що порушення законодавства 

у сфері захисту персональних даних, в тому числі за недодержання 

встановленого законодавством порядку захисту персональних даних, що може 

призвести до незаконного доступу до них або порушення прав суб’єкта 

персональних даних, частиною статті 188-39 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення, передбачена адміністративна 

відповідальність. 

10. Заступники директора школи Киянець З.О., Дерека С.А., Мельник Т.М., 

Мащук М.В. та Семко М.Я.  несуть персональну відповідальність за дотримання 

працівниками вимог п.5 цього наказу. 

11. Вчителю інформатики Кривошеєвій А.С. опублікувати інформацію про 

запровадження дистанційного навчання в школі № 57 для учнів 1-11 класів на 

сайті школи. 

12. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

Директор школи 

 

Віктор   ДЕНИСЕНКО 

 



  

 

 

 

 
 


