
HBI{ (ЗоШ I ступеня з угорською мовою навчання - угорськомовна гiмназiя>

нАклз м 47

вiд 12 березня 2020 року

l1po ввелення обмежувальних заходiв
з роз[IовсIодження KopoHaBipycHoT iнфекцiI

На ВИКОНаННя постанови Кабiнету MiHicTpiB укратни вiд 11.03 .2020 рокуj\lЪ 2lI uПро запобiгання поширенню на ,Бр"rорiТ УкраТни KopoHaBipycy
COVID-19>, розпорядження Ужгородського мiського голови \2,оз.2о2о Jф 14з<про введення обмежувальних протиепiдемiчних заходiв з попередження
занесення та розПовсюдження KopoHaBipycHoT iнфекцii на територiТлa.У*.ородu,
вiдповiдно до рiшення обласноi 

-протиепiдемiчноiкомiсiт 
Закарпатськоi

облдержадмiнiстрацii 11.о3.2020 р., nr.ru MiHicTepcTBa освiти i науки УкраТнивiд l1.0З.2020 р. JYs Il9-I54, наказу управлiння освiти УжгородськоТ MicbKoT радивiД 12,0З,2020 рокУ М 75 uПрЪ введення обмежувальних заходiв зрозгIовсюдження KopoHaBipycHoT iнфекцiТ>, з метою посиленняпро,гиепiдемiчних та профiлактичних заходiв недопущення поширення випадкiвCOVID- l9 серед дiтей дошкiльного BiKy .га 
учнiв

НАКАЗУIо:

l. Тимчасово з 12.03.2О2О року
tIроцес у закладi освiти.

по 03,04,2020 року призуtIинити освiтнiй

2. Заборонити вiдвiдування закладу Здобувачами освiти.
3, СКаСУВаТИ ЧИ ПеРеНеСТИ Проведення Bcix масових заходiв освiтнього,наукового, соцiального, спортивного та мистецько-розважального характеру впримiщеннi та на територii закладу. i:

4, Забезпечити виконання навчальних планiв i програм за рахунок елементiвдистанцiйного навчання з використанням iнновацiйних технологiй.5. Педагогiчним працiвникам пiд час карантину органiзlrвати чергування, атакож переглянути та систематизувати унаочнення ,га дидактичнi засобинавчаI{ця, за потреби вiдремонтувати Тх; розробляти завдання для дистанцiйноr.онавчання учнiв та передавати ix для 
"йпопuо,пя 

через класоводiв та класнихкерiвникiв; за потреби, надавати.,онлайн консультуваI{ня учнiв та батькiв yciMaдоступними засобами зв'язку; займатися самоьсuirою , 11aarоо"чного питання тазагальFIопедагiчних питаI{ь. 'l

б, Вжити заходи щодо проведення вiдгtовiдного комплексу робiт З -гtiдтримання функцiонування 
-iнженерних 

споруд, мереж, комунiкацiй,дотримання правил технiки безпеки, а також оптимального температурного
режиlиу в закJIадах освiти, недопущення аварiйних ситуацiй.7. Посилити у закладi дезiнфекцiйнi .u*одr.



8. Нарахуванця i виплату заробiтноТ плати здiйсIrtовати вiдповiдrrо до rl, 77

Iшсr.рукцiТ про порядок обчислеtlня заробiтноI пла,ги прачiвникiв освiти,

затверll11tеноТ наказом MiHicTepcTBa освi,ги i науки вiдt 15.04.1993 року N 102 або

LIa умовах, визначених ст.1 13 Кодексу законiв про llpat(ro УкраТни.

9. Коirтроль за виконанням наказу заJIишаю за собою.

/{ирекl,ор I[.ГI.I(овач

}


