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НАКАЗ 
від 20 березня 2020 року                          м. Маріуполь                                      № 27 

 
  ⌐                                                                      ¬ 
  Про запровадження дистанційної роботи 
  на період карантину у Маріупольській ЗСШІ № 11 
  Донецької облради у 2019/2020 навчальному році  
 
 
 У зв’язку з припиненням освітнього процесу з 13.03.2020 р. по 03.04.2020 р. згідно 
Постанови Кабінету міністрів України від 11.03.2020 р. № 211 «Про запобігання 
поширенню на території України коронавірусу COVID-19», наказу Міністерства освіти і 
науки України від 16.03.2020 р. № 406 «Про організаційні заходи для   запобігання 
поширенню на території України коронавірусу COVID-19», наказу Міністерства праці та 
соціальної політики України від 04.10.2006 р. №359 «Про затвердження методичних 
рекомендацій щодо встановлення гнучкого режиму робочого часу», розпорядження 
голови обласної державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної 
адміністрації від 12.03.2020 р. № 231/5-20 «Про забезпечення виконання постанови 
Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211», листа департаменту освіти і 
науки Донецької ОДА від 16.03.2020 року № 01-22/578/0/160-20 «Про організацію 
дистанційного навчання», листа департаменту освіти і науки Донецької ОДА від 
18.03.2020 року № 01-25/593/0/160-20 «Про посилення обмежувальних заходів щодо 
попередження розповсюдження коронавірусу COVID-19» та  з метою запобігання 
захворюваності гострими респіраторно-вірусними інфекціями, до числа яких відноситься 
коронавірусна інфекція COVID-19, для організації профілактичних заходів щодо 
санітарно-епідеміологічної ситуації   

 
НАКАЗУЮ: 

 
1. Перевести педпрацівників на гнучкий режим робочого часу (ГРРЧ). 
2. Упродовж ГРРЧ працівники зобов’язані: 

2.1. Виконувати освітні програми, зокрема шляхом організації освітнього процесу 
із використанням технологій дистанційного навчання, що не передбачає 
відвідування закладу освіти її здобувачами, та у виняткових випадках шляхом 
ущільнення графіку  освітнього процесу, а також виконання працівниками закладів 
освіти з іншої роботи (організаційно-педагогічної, методичної, наукової тощо).  
2.2.  Забезпечити інформування учнів та їх батьків щодо обсягів та змісту матеріалу 
для самостійної роботи вдома на час призупинення освітнього процесу шляхом 
використання розміщення інформації у відповідних групах. 
2.3. Складати або корегувати навчальні плани, готувати навчальні матеріали  
(презентації, стенди, плакати), писати конспекти уроків, керувати дистанційним 
навчанням учнів. 
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2.4. Вести особистий «Журнал відпрацювання робочого часу», де 
вказувати план роботи на кожен день. Щодня надсилати фото-звіт з почасовим 
планом роботи на день. 
2.5. Виконувати обов’язки передбачені трудовим договором, відповідати на дзвінки 
керівника; перевіряти електронну пошту та оперативно відповідати на листи. 
2.6. Скласти індивідуальний план самоосвіти на період карантину, включити до 
плану заходи щодо підвищення кваліфікації через інтернет –ресурси (вебінари, он-
лайн курси тощо). 
2.7. За допомогою Інтернет-ресурсів забезпечити учнів інтелектуально-
розвивальною інформацією. 
2.8. Проводити дистанційно профілактичну роботу з безпеки життєдіяльності 
учнів. 

3.  Заступнику директора з навчально-виховної роботи Дейнека В.О.: 
3.1. Взяти на контроль дотримання працівниками п.2  цього наказу та ініціювати 
питання щодо вжиття заходів за дотримання режиму дистанційної роботи на дому. 
3.2. По закінченню карантину зробити моніторинг виконання п.2.5. цього наказу 
педагогічними працівниками школи-інтернату та оформити відповідну довідку за 
результатами. 
3.3. Розмістити наказ на офіційному сайті закладу. 

4. Заступнику директора з адміністративно-господарчої діяльності Колодній О.В.: 
4.1. Провести відповідні організаційні та санітарно-профілактичні заходи щодо 
запобігання масовому розповсюдженню пандемії коронавірусу COVID-19 у 
санаторній школі-інтернаті. 
4.2. Провести необхідні заходи щодо охорони приміщень та збереження 
матеріальних цінностей, передбачити дотримання протипожежних, санітарних 
норм та правил у закладі освіти. 
4.3. Скласти графік роботи технічних працівників на період карантину.  
4.4.  Встановити щоденний цілодобовий контроль у закладі освіти за належним 
санітарним станом приміщень, функціонуванням інженерних споруд, мереж, 
комунікацій, опалювальних та інших систем життєзабезпечення, а також 
необхідного температурного режиму. 
4.5. Забезпечити економію енергоносіїв на час призупинення освітнього процесу. 

5. Педпрацівникам під час ГРРЧ заборонено виїжджати  за межі міста. 
6. Головному бухгалтерові Мевші О.В. оплату праці педпрацівникам що працюють за 

ГРРЧ , здійснювати відповідно до положень  Кодексу Законів про працю України 
та колективного договору. 

7. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.  
 
 
  
Директор Маріупольської ЗСШІ № 11 
Донецької обласної ради               _____________________   Олена  КЕРЕКЕША-ПОПОВА 
 
 
З наказом ознайомлені:                     
Дейнека  В.О. –  
Колодна О.В.- 
Мевша О.В.- 
               


