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Міністерство освіти і науки України 

Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації 
ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«СУМСЬКЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ» 

Н А К А З 

Від 02 листопада 2020 року м. Суми № 327 

Про організацію роботи училища 
під час продовження карантину 

У зв'язку з продовженням «червоного» рівня епідемічної небезпеки з 
поширення СОУГО-19 у місті Суми, відповідно до Постанови Кабінету 
Міністрів України від 11 березня 2020 № 211 «Про запобігання поширенню на 
території України коронавірусу СОУГО-19», наказу Міністерства освіти і науки 
України від 16.03.2020 № 406 «Про організаційні заходи для запобігання 
поширення коронавірусу СОУГО-19», наказу Міністерства освіти і науки 
України від 12.03.2020 № 392 «Про забезпечення виконання профілактичних і 
протиепідемічних заходів», листа Міністерства освіти і науки України від 
11.03.2020 №1/9-154, листа Міністерства освіти і науки України від 13.03.2020 
№1/9-161 «Щодо оплати праці працівників закладів освіти під час 
призупинення навчання через карантин», на виконання листа Департаменту 
освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від 12.10.2020 року 
№ 03.1-14/4687 «Щодо тимчасового переходу на дистанційне навчання», для 
забезпечення дистанційного навчання в закладі освіти 

НАКАЗУЮ: 

1. Продовжити освітній процес на дистанційній формі навчання на період 
карантину з 04 листопада до 15 листопада 2020 року. 

2. Скоригувати план внутрішнього контролю за освітнім процесом. 
3. Заборонити перебування в училищі сторонніх осіб. 
4. Забезпечити температурний скринінг, соціальну дистанцію та масковий 

режим працівникам закладу освіти на період карантину. 
5. Забезпечити умови проживання з дотриманням протиепідемічних заходів 

дітям-сиротам та учням, які проживають в гуртожитку. 
6. Проводити щоденний контроль стану здоров'я учнів-сиріт та учнів, які 

проживають у гуртожитку до закінчення карантину. 



7. Забезпечити дотримання затвердженого Алгоритму дій при виявленні 
хворого (підозрілого на COVID-19) у гуртожитку. 

8. Забезпечити використання дистанційних технологій навчання на уроках 
теоретичної підготовки згідно з розкладом навчальних занять. 

9. Забезпечити організацію колективних та індивідуальних форм 
методичної роботи, участь у заходах НМЦ ПТО у Сумській області через 
дистанційний режим роботи. 

10. Забезпечити позаурочну зайнятість учнів, роботу факультативів, 
індивідуальних консультацій, гуртків та спортивних секцій згідно з 
графіком занять. 

11. Забезпечити контроль за виконанням педагогічними працівниками 
організаційно-педагогічної, методичної, виховної діяльності через 
дистанційний режим роботи. 

12. Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 13.03.2020 
№ 1/9-161 забезпечити оплату праці працівникам, які в період 
призупинення освітнього процесу, працюють на умовах дистанційної 
роботи, у розмірі, встановленому при тарифікації, із збереженням інших 
видів виплат (доплат, надбавок). 

13. На період встановленого карантину розробити заходи щодо 
функціонування закладу освіти заступникам директора з НВР 
Петренко Т.О., з НВР Ганицькій О.О., з НМР Сорокіній Т.В. 

14. Завідувачу господарства Беззубець В.М. забезпечити підтримання 
функціонування інженерних споруд, мереж, комунікацій, 
температурного режиму закладу освіти. 

15. Забезпечити щоденний збір даних про стан захворюваності здобувачів 
освіти та працівників закладу на COVID-19. 

16. Контроль за виконанням розроблених заходів на період карантину 
покласти на заступників директора. 

17. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

Директор В.О.Камишанська 

Виконавець: Петренко Т.О. 




