
 

 

 

НОГУЙВИНСЬКА ГІМНАЗІЯ 

НОВОГУЙВИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 

НАКАЗ 

«22» січня 2021 року             смт Новогуйвинське                             № 4                                     

 

Про відновлення  

освітнього процесу в гімназії 

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 

року №1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних 

протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території 

України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

короновірусом  SARS-CoV-2», враховуючи роз’яснення  Міністерства освіти і 

науки України від 21 січня 2021року «Як працюватимуть заклади освіти з 25 

січня», з метою впорядкованого відновлення освітнього процесу в гімназії, 

підтримання санітарного стану та забезпечення здоров’я і безпеки учасників 

освітнього процесу 

НАКАЗУЮ: 

1. Відновити освітній процес в гімназії з 25 січня 2021 року для: 

- 1-4 та 9-11 класів за очною формою; 

- 5-8 класів за змішаною формою навчання; 

2. Вчителям-предметникам: 

2.1. дотримуватися вимог до змішаного навчання відповідно до наказу по 

Новогуйвинській гімназії від 30 листопада 2020 року №197 

2.2. здійснювати щоденний моніторинг стану здобувачів освіти на 

початку кожного уроку. 

3. Класоводам та класним керівникам: 

3.1. провести додаткові бесіди з учнями про обмежувальні 

протиепідемічні заходи в гімназії; 

3.2. не допускати скупчення дітей у коридорах та інших приміщеннях 

гімназії; 

3.3. проводити системний моніторинг щодо наявності в класі здобувачів 

освіти які перебувають або перебували у контакті з хворим на COVID-19 або 

хворіють самі на вірусні захворювання, а також тих, які вважаються 

здоровими. Результати моніторингу надсилати на viber в особисті 

повідомлення ЦИМБАЛ І.М. – секретарю гімназії. 

4. ЦИКАЛ Г.М. - заступнику директора з господарсько-адміністративних 

питань  

4.1. забезпечити гігієнічну обробку та проведення обробки 

дезінфікуючими засобами поверхонь в усіх приміщеннях гімназії; 



4.2. здійснювати постійний контроль за наявністю дезінфікуючих та 

миючих засобів у приміщеннях гімназії; 

4.3. обмежити доступ сторонніх осіб до приміщення гімназії; 

5. ЯСЮК М.В. - медичній сестрі гімназії здійснювати щоденний скринінг 

всіх працівників гімназії та не допускати до освітнього процесу здобувачів 

освіти та працівників гімназії які мають ознаки застуди.  

6. Організацію та координацію навчання учнів 5-8 класів за змішаною 

формою покласти на класних керівників та Любченко В.В. – заступника 

директора з навчально-виховної роботи.  

7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

  

Директор гімназії (підпис існує) Людмила МОЗГОВИХ 

 


