
ХРЕСТІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ
ХРЕСТІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

КАХОВСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
(ХРЕСТІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ)

НАКАЗ

18.02.2022 . с.Хрестівка №24

Про відновлення освітнього 
процесу в очній формі

На виконання наказу відділу освіти, культури, молоді і спорту виконавчого 
комітету Хрестівської сільської ради від 18.02.2022 року № 35 «Про 
відновлення очного навчання здобувачів освіти закладів загальної середньої 
освіти та вихованців закладів дошкільної освіти Хрестівської сільської ради», 
керуючись протокольним рішенням Регіональної комісії з питань техногенно- 
екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Херсонської обласної державної 
адміністрації від 10 лютого 2022 року №7, відповідно до рішення позачергового 
засідання сільської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій Хрестівської сільської ради від 11.02.2022 року № 05

НАКАЗУЮ:

1. Відновити освітній процес в очному режимі для здобувачів освіти з 21 
лютого 2022 року.
2. Всім учасникам освітнього процесу дотримуватись виконання 
протиепідемічних заходів у закладі освіти на період карантину у зв’язку з 
поширенням коронавірусної хвороби (СОУЮ-19).
3. Класним керівникам:
3.1. Повідомити учнів і батьків про відновлення освітнього процесу в очній 
формі.
3.2. Забезпечити щоденний контроль за станом здоров’я учнів, провести 
інформаційно-роз’яснювальну роботу серед батьків щодо необхідності 
здійснення контролю за фізичним станом дітей перед відправленням до 
закладу. Перед початком занять проводити опитування учасників освітнього 
процесу щодо їх самопочуття та наявності симптомів респіраторної хвороби.
3.3. У разі виявлення ознак гострої респіраторної хвороби, за відсутності 
батьків, здобувачів освіти тимчасово ізолювати в спеціально відведеному 
приміщенні закладу, інформувати батьків (інших законних представників); При 
найменших ознаках занедужання учнів під час освітнього процесу негайну 
ізоляцію учня, повідомлення батьків, які забирають дитину з подальшим 
зверненням до лікаря.
3.4. Забезпечити контроль наявності 313 під час перерв в учасників освітнього 
процесу (крім учнів 1 -4 класів).
4. Медичним сестрам Вовкотруб Р.В., Фурсі А.А.:



4.1.Забезпечити щоденний контроль за моніторингом стану здоров’я учнів, 
працівників закладу освіти. Систематично проводити моніторинг та аналіз 
відвідування занять здобувачами освіти з метою раннього виявлення 
збільшення захворюваності.
4.2. Забезпечити щоденний контроль за ситуацією щодо захворюваності учнів 
та всіх працівників закладу, надання до відділу освіти, культури, молоді і спорту 
заповнення Ооо§1е таблиці до 09.15.
4.3. Забезпечити перед початком робочого дня проведення термометрії 
персоналу освітнього закладу.
4.4. Проводити роз’яснювальну роботу з персоналом та здобувачами освіти 
щодо індивідуальних заходів профілактики та реагування на виявлення 
симптомів коронавірусної хвороби (СОУЮ-19), щодо запобігання поширенню 
коронавірусної інфекції (СОУГО-І9), дотримання правил респіраторної гігієни 
та протиепідемічних заходів.
4.5. Не допускати до роботи персонал, визначений таким, який потребує 
самоізоляції відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.
4.6. Допускати до роботи персонал закладів освіти за умови використання 
засобів індивідуального захисту (респіратора або захисної маски, в у тому числі 
виготовлених самостійно) після проведення термометрії безконтактним 
термометром.
4.7. Працівників із ознаками гострого респіраторного захворювання або 
підвищеною температурою тіла понад 37.2 °С не допускати на робоче місце.
4.8. Забезпечити щоденний контроль за моніторингом температурного режиму 
у закладі.
5. Завгоспам Замороці Т.М., Рубель Л.В.:
5.1. Обмежити доступ сторонніх осіб до закладу.
5.2. Організувати роботу молодшого обслуговуючого персоналу в умовах 
адаптивного карантину відповідно до чинного законодавства та графіків 
прибирання та кварцування всіх приміщень закладів освіти.
5.3. Посилити контроль за проведенням протиепідемічних та дезінфекційних 
заходів в закладі освіти.
5.4. Забезпечити проведення щоденного вологого прибирання приміщень з 
використанням дезінфікуючих речовин та оброблення приміщень, дезінфекції 
поверхонь (дверних ручок, столів, місць для сидіння, перил тощо) по 
закінченню занять, використовуючи всі види провітрювання (наскрізне, кутове, 
однобічне) у приміщенні.
5.5. Забезпечити наявність рідкого мила, антисептичних засобів в санітарних 
кімнатах, на входах у приміщеннях освітніх закладів, наявність засобів 
індивідуального захисту (313) працівників закладу освіти з розрахунку 1 маска 
на 3 години.
5.6. Забезпечити контроль збирання використаних 313 з подальшою 
утилізацією, контроль наявності 313 у працівників харчоблоку (1 маска на З 
години), правильне їх використання та утилізацію, контроль за дотриманням 
дистанції між учнями у обідній залі (відстань не менше 1,5 метра та 
розміщення за столом не більше 4-х осіб).



6. Заступникам Грінченко В.В., Ютко Н.М. забезпечити:
6.1. Виконання освітніх програм.
6.2. Оформлення класних журналів, зробивши запис «Дистанційне навчання» у 
правій частині журналу у графі «Зміст уроку» та перенести оцінки, отримані під 
час дистанційного навчання.
6.3. Надання методичної допомоги педагогічним працівникам під час 
здійснення освітньої діяльності.
6.4. Здійснення контролю за внесенням змін до календарно-тематичного 
планування та за необхідності ущільнення навчального матеріалу .
6.5. Здійснення контролю за веденням паперових журналів електронних 
журналів на платформах N2. СІ А та інших.
7. Відповідальним за наповнення сайтів Грінченку Ю.Д., Картавець С.М. 
опублікувати даний наказ на сайтах закладу.
8. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою та завідувачем 
філії Шевченко Н.М.

Світлана ВИШНЕВЕЦЬКА


