
 

 

 

 

 

ГРИЦІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

                 ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ    ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

ГРИЦІВСЬКИЙ ЯСЛА-САДОК (ЦЕНТР РОЗВИТКУ)  

           вул. Шевченка 4, смт. Гриців, 30455, тел. (03840) 3-41-68 

e-mail: grytsivdnz@ukr.net, код 33415215 

 

Наказ 

 

смт Гриців 

   03.04. 2020 р.                                                                                № 20 - од 

 

Про продовження терміну дії  

карантину та внесення змін до  

наказу Грицівського ясел-садка  

(центру розвитку) від 12.03.2020 р.  

№18-од 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.2020 

року №239 «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України», 

листа МОН України (1/9 - 784 від 27.03.2020 року), розпорядження 

Грицівської селищної ради № 35-р від 26.03.2020 року та з метою 

запобігання захворювання, викликаним коронавірусною інфекцією COVID-

19 

НАКАЗУЮ: 

1 Продовжити карантин в Грицівському яслах-садку (центрі розвитку) до 24 

квітня 2020 року включно. 

2. Розробити та затвердити графік роботи та обов’язки працівників (крім 

педагогів) у період карантину та оприлюднити його на сайті закладу 

(Додаток 1, 2). 

3. Допускати присутність педагогічних працівників на робочих місцях лише 

в разі крайньої необхідності, запровадивши необхідні умови для дотримання 

працівниками правил особистої гігієни. 

4. Продовжити освітній процес на дистанційній формі навчання. 

5. У період дії карантину суворо дотримуватись усіх заходів, передбачених 

наказами №18-од від 12.03.2020 р. «Про заходи щодо запобігання епідемії 

коронавірусної інфекції в Грицівському яслах-садку (центрі розвитку)» та 
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№19-од від 16.03.2020 р. «Про запровадження дистанційної роботи на період 

карантину». 

6. Доповнити пункт 6 наказу №18-од від 12.03.2020 р. «Про заходи щодо 

запобігання епідемії коронавірусної інфекції в Грицівському яслах-садку 

(центрі розвитку)»: 

6.1. Вихователю-методисту Промінській Л.М. організувати виконання 

навчальних планів і програм шляхом організації освітнього процесу із 

використанням технологій дистанційного навчання, що не передбачає 

відвідування закладу освіти її здобувачами, та у виняткових випадках 

шляхом ущільнення графіку освітнього процесу, а також виконання 

педагогічними працівниками іншої роботи (організаційно-педагогічної, 

методичної, самоосвіти за індивідуальним планом). Передбачити 

електронний звіт для педагогічних працівників про проведену роботу за 

період карантину. 

7. Доповнити пункт 7 наказу №18-од від 12.03.2020 р. «Про заходи щодо 

запобігання епідемії коронавірусної інфекції в Грицівському яслах-садку 

(центрі розвитку)»: 

7.1. Педагогічним працівникам підготувати електронний звіт про проведену 

роботу за період карантину. 

8. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

Директор                                          Валентина ГУМЕННА 


