
 
Спеціалізований навчально-виховний комплекс «ЗОШ I ступеня – ДНЗ» 

з поглибленим вивченням англійської мови «Пролісок» 

 

НАКАЗ 

 

м.Ужгород 

   

26.03.2020 р.             № 127- О  

 

Про організацію роботи під час 

карантину та проведення  

дистанційного навчання 

 

З метою вжиття невідкладних заходів щодо забезпечення безпеки в 

умовах спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

корона вірусом, департаментом освіти і науки обласної державної 

адміністрації було направлено для належного реагування та керівництва в 

роботі ряд документів: постанову Кабінету Міністрів України від 11.03.2020   

№ 211 «Про запобігання поширенню на території України корона вірусу 

COVID-19», протокол № 1 позапланового засідання регіональної комісії з 

питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій обласної 

державної адміністрації від 11.03.2020 р., наказ Міністерства освіти і науки 

України від 16.03.2020  р.  № 406 «Про організаційні заходи для запобігання 

поширення корона вірусу COVID-19», лист Міністерства освіти і науки 

України і ЦК Профспілки працівників освіти і науки України від 17.03.2020 р 

№  1/9-162, № 02-5/202 «Про умови та оплату праці працівників закладів 

освіти і науки в умовах карантину», лист  департаменту від 12.03.2020 року 

№ 01-15/760 закладам освіти обласного підпорядкування та відповідно до 

листа управління від 25.03.2020 р. № 241/01-13 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Встановити режим роботи працівників і запровадити гнучкий графік 

роботи. 

2. Всім вчителям скласти індивідуальний план освіти, у якому  

вказати, якого результату він має досягти за час карантину 

(здати до кінця карантину). 

3. Перевести технічний персонал в режим чергування, щоб 

забезпечити життєдіяльність закладу. 

4. Забезпечити виконання освітніх програм, зокрема через організацію 

дистанційного навчання та у виняткових випадках ущільнити графік 

освітнього процесу. 

5. Перенести заповнення шкільної документації, зокрема шкільних 

журналів, на час закінчення карантину. 



6. Врахувати, що за працівниками на період карантину зберігається 

середня заробітна плата, розмір якої визначиться згідно з 

постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.1995 № 100 «Про 

затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати». 

7. Врахувати, що відповідно до п. 77 Інструкції про порядок 

обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої 

наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 р. № 102, у 

випадку, коли в окремі дні заняття не проводяться з незалежних від 

учителя причин, оплата його праці здійснюється з розрахунку 

заробітної плати, встановленої при тарифікації, за умови, що 

вчитель виконує іншу організаційно-педагогічну роботу. 

8. Наказ оприлюднити на сайті закладу, щоб з ним ознайомилися всі 

працівники. 

9. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

Директор спеціалізованого НВК 

«ЗОШ І ступеня – ДНЗ» з поглибленим 

вивченням англійської мови «Пролісок»     Т.РІЗАК 
 

Із наказом ознайомлені: 
Прізвище, ініціали 

педагога 

Посада Підпис Прізвище, ініціали 

педагога 

Посада Підпис 

Васильєва І.М. Вчитель-класовод  Монинець Н.Ф. Вчитель 

інформатики 

 

Потапова Г.С. Вчитель-класовод  Кардашинець Я.М. Вихователь  

Кошан Г.В. Вчитель-класовод  Керечанин Д.В. Вихователь  

Петрашко Н.І. Вчитель-класовод  Руденко У.П. Вихователь  

Зейкан М.Ю. Вчитель-класовод  Дір Н.М. Вихователь  

Зубака М.І. Вчитель-класовод  Прислупська Д.О. Вихователь  

Коваль В.Л. Вчитель-класовод  Полажинець Н.Ю. Вихователь  

Рущак Л.І. Вчитель-класовод  Рештей Г.С. Вихователь ГПД  

Єрмолаєва І.А. Вихователь ГПД  Староста А.П. Вихователь ГПД  

Жогіна О.В. Вихователь ГПД  Ерделі А,А. Вчитель 

англійської мови 

 

Ільїна В.М. Вихователь ГПД  Ерделі А,А. Вчитель 

англійської мови 

. 

Щока І.М. Асистент вчителяя  Мартон К.А, Вчитель 

англійської мови 

 

Молнар Н.В. Вчитель 

англійської мови 

 Самойлюк-Рейпаші 

М.П. 

Вчитель 

англійської мови 
 

Биркович І.В. практичний 

психолог 

 Шимко К.Р. Секретар-

друкарка 
 

 


