
 
 

ПРОМІНЬСЬКА  ГІМНАЗІЯ 
 

БОРАТИНСЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ 

 

Н А К А З 
 

08 листопада 2021 року                      с. Промінь                                          №152 

 

Про організацію освітнього процесу  

закладу в умовах продовження  

адаптивного карантину та встановлення  

«червоного» рівня епідемічної небезпеки 

 

У відповідності до статті 10 Закону України «Про повну загальну 

середню освіту» з метою виконання норм постанови Кабінету Міністрів 

України від 9 грудня 2020 року №1236 «Про встановлення карантину та 

запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання 

поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами), та у зв’язку із 

встановленням «червого» рівня епідемічної небезпеки рішенням Державної 

комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

(протокол №44 від 05 листопада 2021 р.) та за результатами верифікації даних 

щодо вакцинації працівників закладу освіти 

 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Продовжити освітній процес в закладі з 08 листопада 2021 року на 

період дії режиму «червоного» рівня епідемічної небезпеки в режимі очної 

(денної) форми здобуття освіти для 1-4 класів, в режимі очної (денної) форми 

здобуття освіти з використанням дистанційних технологій для учнів 5-9 

класів. 

2. Педагогічним працівникам закладу організувати освітній процес в 5-9 

класах з використанням технологій дистанційного навчання та  забезпечити 

виконання освітніх та навчальних програм  протягом періоду впровадження 

протиепідемічних обмежень. 

3. Працівникам закладу забезпечити протягом усього періоду введення 

карантинних обмежень безумовне дотримання протиепідемічних заходів, 

передбачених постановою Головного санітарного лікаря України № 10 від 06 

вересня 2021 року «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах 

освіти на період карантину у зв’язку з поширенням корона вірусної хвороби 

(COVID-19)». 

4. Медичному працівникові закладу Віткалюк Є.М. забезпечити 

щоденний моніторинг за станом виконання протиепідемічних заходів в закладі 

та за рівнем вакцинації працівників установи. 



5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 
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