
 

 

ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ  

ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ВІДДІЛ ОСВІТИ  
Шевченківського району 

Запорізький навчально-виховний комплекс № 19  
вул. Військбуд, 13, м. Запоріжжя,690013, тел. (0612)227-05-64, (0612)227-05-54, (0612) 227-05-53,                       

E-mail:zps19@ukr.net, Код ЄДРПОУ 25493174 

Н А К А З 

Від 17.03.2020.                                                                                            №_______ 

 

Про організаційні заходи для запобігання  

поширенню коронавірусу COVID-19 

На виконання постанови Кабінету Miністрів України від 11.03.2020 року № 211 

«Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVlD-19», наказу МОН 

України від 16.03.2020 №406 «Про організаційні заходи для запобігання поширенню 

коронавірусу COVID-19», протоколу  позачергової комісії з питань ТЕБ та НС Запорізької 

області від 12.03.2020 №5, з метою запобігання поширенню корановірусу COVlD-19 та 

гострих респіраторних захворювань, розповсюдженню захворюваності в закладах освіти 

району, територіальному відділі освіти, школи  

НАКАЗУЮ: 

1.Адміністрації школи ( за графіком чергування ) в межах компетенції на період 

карантину: 

1.1. Забезпечити: 

- дотримання заборони проведення ocвітніx, культурних, спортивних та інших масових 

заходів та відвідування школи  здобувачами освіти ;  

- проведення інформування здобувачів освіти та працівників щодо заходів з профілактики, 

хвороби та дій у випадку захворювання;  

- проведення у школі  профілактичних та дезінфекційних заходів щодо запобігання 

поширенню коронавірусу COVlD-19; 

 - відтермінування проведення атестацій працівників закладів освіти та проведення 

засідань атестаційних комісій; 

- режим підвищенної готовності підсистеми навчання здобувачів освіти та працівників 

діям у надзвичайних ситуаціях відповідно до підпункту 2 пункту 13 Положення про 

функціональну підсистему навчання дітей дошкільного віку, учнів діям у надзвичайних 

ситуаціях (з питань безпеки життєдіяльності) єдиної державної системи цивільного 

захисту, затвердженого наказом МОН України від 21 листопада 2016 року № 1400, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2016 року за № 1623/29752;  

- листування з ТВО шляхом використання системи електронної взаємодії (Viber, Skype), 

надсилання сканкопій, документів на електронну адресу shevchtvo@gmail.com. 

mailto:shevchtvo@gmail.com


1.2. Заборонити доступ до школи , громадян, які не є  її працівниками . 

1.3. Скласти план методичної роботи на період канікулярного періоду за річним планом 

роботи школи та надати рекомендації для опрацювання матеріалу за темами педагогічної 

ради, семінарів, Засідань МО. 

1.4.Забезпечити проведення робочих нарад, надання інформації педагогічним працівникам  

засобами зв’язку (Viber, Skype,Telegram, електронною поштою), сайтом школи. 

2. Педагогам школи   під час  карантину продовжити : 

- роботу з учнями  в  вайбер группах – классах за дистанційною формою навчання згідно 

розкладу за місцем проживання ; 

- виконання ocвітнix програм закладів освіти, зокрема шляхом організації освітнього 

процесу із використанням технологій дистанційного навчання, що не передбачає 

відвідування закладів освіти її здобувачами, та, у виняткових випадках, шляхом 

ущільнення графіку освітнього процесу, а також виконання працівниками закладів освіти 

іншої роботи (організаційно-педагогічної, методичної, наукової тощо); 

- гнучкий (дистанційний) режим роботи відповідно до Методичних рекомендацій щодо 

встановлення гнучкого режиму робочого часу затверджених наказом Міністерства праці 

та соціальної політики України від 04 жовтня 2006 року № 359; 

- звітність свого робочого плану в онлайн таблиці  

3. Завгоспам школи Жданкіну В,П, та Мирошніковій Л.В. : 

- організувати проведення відповідними службами комплексу робіт щодо підтримання 

функціонування інженерних споруд, мереж, комунікацій, а також необхідного 

температурного режиму у школі; виконання рішень тимчасових обласних, міських 

протиепідемічних комісій: 

-посилити контроль за санітарно-профілактичними заходами та пропускним режимом у  

школі. 

- організувати  роботу працівників на відаленому доступі, за гнучким графіком роботи.  

-забезпечити проведення комплексу робіт щодо підтримання функціонування інженерних 

споруд, мереж, комунікацій школи. 

4.Призначити Бабарикіну А. відповідальною за опрацювання кореспонденції, що 

надходить на офіційну електронну адресу школи. 

5. Медичним сестрам Оболенцевій та Штейнле О. 

-запровадити щоденний температурний скринінг персоналу, що знаходиться на робочих 

місцях, негайно відправляти додому, на самоізоляцію, працівників з ознаками гострих 

респіраторних захворювань. 

- недопускати  до роботи працівників школи з ознаками інфекційних захворювань. 

- передбачити режим регулярного провітрювання службових приміщень. 

6.Контроль за виконанням наказу залишаю за собою 

Директор ЗНВК №19                                                               Г.О.Тандура 

Виконавець 

Буркот Л.П. 



 

З наказом ознайомлені: 

Заступник директора з НВР                                                            Л.П.Буркот 

Заступник директора з НВР                                                            Л.М.Добринь 

Заступник директора з ВР                                                               З.В.Болкова 

Заступник директора з НВР                                                            Г.В.Сергєєва 

Вчитель рос мови та літератури                                                     Н.Ф.Мандзій  

Вчитель рос мови та літератури                                                     М.В.Реутова 

Вчитель укр мови та літератури                                                     М.Ю.Андоніна 

Вчитель укр мови та літератури                                                     Т.І.Харенко 

Вчитель укр мови та літератури                                                     В.В.Єременко  

Вчитель укр мови та літератури                                                     І.Ю.Лавринович  

Вчитель математики                                                                        І.С.Горська 

Вчитель математики                                                                        О.В.Мацакова  

Вчитель математики                                                                        І.В.Тарасенко 

Вчитель фізики                                                                                 О.В.Крамаренко  

Вчитель інформатики                                                                       В.О.Криницин 

Вчитель інформатики                                                                       В.В.Цинкуш 

Вчитель інформатики                                                                       Є.А.Безух 

Вчитель хімії                                                                                     Л.Д.Кожокар  

Вчитель хімії                                                                                     А.В.Єлькін  

Вчитель біології                                                                                В.В.Михайлова  

Вчитель історії, географії                                                                Т.П.Давиденко  

Вчитель історії                                                                                  І.В.Старова  

Вчитель англійської мови                                                                Т.М.Калошина  

Вчитель англійської мови                                                                О.М.Маямсіна  

Вчитель англійської мови                                                                Н.В.Сарнацька  

Вчитель фізичної культури                                                              Ю.М.Жидков  

Вчитель фізичної культури                                                               В.І.Бей  

Вчитель фізичної культури                                                              І.В.Дорошенко  

Вчитель фізичної культури                                                              О.Г.Федорова  

Вчитель мистецтва                                                                            О.М.Кокоріна  

Вчитель образотворчого мистецтва                                                 А.М.Лещенко  

Вчитель трудового навчання                                                            А.В.Зінченко    

Вчитель початкових класів                                                               Т.В.Кукуня 

Вчитель початкових класів                                                               Ю.М.Стадницька 

Вчитель початкових класів                                                               Л.А.Тараненко  

Вчитель початкових класів                                                               О.І.Верезовська   

Вчитель початкових класів                                                               С.В.Юдіна  

Вчитель початкових класів                                                               О.В.Андрійчишена 

Вчитель початкових класів                                                               Л.В.Міщенко  

Вчитель початкових класів                                                               І.І.Теслюк  

Вчитель початкових класів                                                               О.В.Параскевич 

Медична сестра                                                                                  О.В.Оболенцева  

Завгосп школи                                                                                    В.П.Жданкін  

Прибиральниця службових приміщень                                           Л.П.Гук 

Прибиральниця службових приміщень                                           Г.І.Журавльова 

Прибиральниця службових приміщень                                           О.О.Щебланова  

Прибиральниця службових приміщень                                           І.В.Єлькіна 

Прибиральниця службових приміщень                                           В.В.Ушакова 

Прибиральниця службових приміщень                                           Н.Ф.Дзигаленко 

Прибиральниця службових приміщень                                           Т.Ф.Деребас 



Прибиральниця службових приміщень                                           Н.В.Міняйло 

Прибиральниця службових приміщень                                           Ю.В.Федорченко 

Прибиральниця службових приміщень                                           М.С.Плачкова 

Прибиральниця службових приміщень                                           Т.І.Бутова 

Прибиральниця службових приміщень                                           Г.І.Романько 

Прибиральниця службових приміщень                                           Н.П.Кірєєва 

Прибиральниця службових приміщень                                           Н.В.Міняйло  

Двірник                                                                                                М.Р.Жамалетдінов 

Двірник                                                                                                Н.В.Скачковська  

Робітник з обслуговування приміщень                                            І.С.Совгір 

Робітник з обслуговування приміщень                                            О.П.Семенцов 

Інженер                                                                                                А.І.Шляхтич 

Бібліотекар                                                                                          А.С.Бабарикіна                              

Сторож                                                                                                 О.А.Комліченко 

Сторож                                                                                                 С.М.Міняйло   

Сторож                                                                                                 В.М.Рибалко 

Сторож                                                                                                 П.О.Пономарьов 

Сторож                                                                                                 І.М.Чувалюк  

Сторож                                                                                                 О.А.Рибчинський                                        

Прибиральниця службових приміщень                                            Н.М.Чувалюк  

Медична сестра                                                                                   О.А.Штейнле 

Вихователь                                                                                          Г.В.Чала 

Вихователь                                                                                          Т.В.Євченко 

Вихователь                                                                                          Т.В.Старченко 

Вихователь                                                                                          Т.В.Шевченко 

Вихователь                                                                                          В.В.Єременко 

Вихователь                                                                                          Ю.О.Бондаренко 

Вихователь                                                                                          В.Г.Школа             

Помічник вихователя                                                                         О.А.Сичова 

Помічник вихователя                                                                         Т.Г.Бедіка 

Помічник вихователя                                                                         К.М.Міщенко 

Помічник вихователя                                                                         О.М.Міщенко  

Завгосп дошкільнного підрозділу                                                    Л.О.Мірошник 

Костилянка                                                                                         О.О Павлюк 

Машиніст прання білизни                                                                 О.Ф.Галушкіна  

 

 

 

 

 


