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НАКАЗ
від 08 травня 2020 року

№ 221/о

Про вжиття додаткових профілактичних заходів
з протидії гострої респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARSCoV-2
в закладах освіти міста
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04 травня 2020
року № 343,на виконання наказу управління освіти і науки Кіровоградської
обласної державної адміністрації від 07 травня 2020 року №265-од «Про
вжиття додаткових профілактичних заходів з протидії гострої респіраторної
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARSCoV-2 в закладах освіти
області»,для продовження посилення боротьби з поширенням коронавірусної
інфекції в закладах освіти міста
НАКАЗУЮ:
1. Керівникам закладів освіти
1) продовжити:
заборону відвідування здобувачами освіти закладів дошкільної, загальної
середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної) освіти на період
до 22травня2020 року;
заходи щодо:
забезпечення проведення навчальних занять за допомогою дистанційних
технологій, у тому числі планування кількості та обсягу завдань та
контрольних заходів, з урахуванням принципу здоров'язбереження,
запобігаючи емоційному, ментальному та фізичному перевантаженню учнів;
забезпечення всім здобувачам освіти доступу донавчальних матеріалів та
завдань шляхом використання різних засобів обміну інформацією;
організації проведення окремих дистанційних консультацій для
здобувачів освіти, які хворіють або перебувають у режимі самоізоляції;
укладення графіку дистанційних перевірочних робіт та усних опитувань
з метою недопущення перевантаження здобувачів освіти і раціонального
використання часу;
проведення підсумкового річного оцінювання навчальних досягнень
здобувачів
освіти,
враховуючи
результати
оцінювання
звикористаннямтехнологій дистанційного навчання за другий семестр
2019/2020 навчального року;
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завершення 2019/2020 навчального року відповідно до структури,
визначеної закладом загальної середньої освіти на початку навчального року,
а також з урахуванням виконання календарно-тематичних планів;
оформлення свідоцтв про здобуття базової середньої освіти,
свідоцтвдосягнень, табелів навчальних досягнень здобувачів освіти не пізніше
15 червня 2020 року;
затвердження графіка видачі випускникам 9-х класів свідоцтв про
здобуття базової середньої освіти з урахуванням необхідності дотримання
протиепідеміологічних вимог;
інформування здобувачів освіти та їх батьків, працівників закладів
освіти міста щодо:
посилення заходів стосовно запобігання поширення коронавірусу
COVID-19 та дій у випадку захворювання та розміщення відповідної
інформації на сайтах закладів освіти;
інформування про недопущення під час карантину перебування груп
дітей на вулиці, дитячих та спортивних майданчиках, в інших громадських
місцях, а також залишення дітей без нагляду дорослих;
направлення здобувачам освіти 1-8, 10 класів, які не планують навчатися
в іншому закладі освіти, копії відповідних документів електронною поштою
або в інший спосіб, з подальшим врученням оригіналу документа у вересні
2020/2021 навчального року;
часткового переведення працівників на роботу в дистанційному режимі
та на виконання інших видів робіт (організаційно-педагогічна, методична,
наукова тощо);
залучення працівників, строк періодичного профілактичного медичного
огляду яких припав на період карантину, без проходження відповідного
профілактичного медичного огляду на період встановлення карантину та
протягом 30 днів після закінчення такого періоду.
2. Централізованій бухгалтерії управління освіти, головним бухгалтерам
закладів, що знаходяться на самостійному балансі, оплату праці педагогічних
та інших працівників освітніх закладів міста здійснювати відповідно достатті
113 КЗпП України в розмірі середньої заробітної плати.
3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник управління освіти
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