ЖМЕРИНСЬКА МІСЬКА РАДА
Заклад дошкільної освіти №2 «Калинка»
комунальної власності територіальної громади м. Жмеринки Вінницької області
вул. Павлова, 4, м. Жмеринка, Вінницька обл., 23100, тел.+3 80 (4332 ) 2-17-49
e-mail: dnz_ukr_2@ukr.net

НАКАЗ
№ 17 - а/г

16.03.2020
Про запровадження
дистанційної форми роботи працівників закладу
на період карантину

Відповідно до постанови КМУ від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на
території України коронавірусу COVID-19», наказу МОН від 16.03.2020 № 406 «Про організаційні
заходи для запобігання поширенню коронаврусу COVID-19», на виконання наказу управління освіти
Жмеринської міської ради від 16.03.2020р № 103 а/г, з метою запобігання поширенню коронавірусу
COVID-19,
НАКАЗУЮ:
1. Запровадити дистанційну роботу на дому педагогічних та інших працівників з 16.03.2020 р. до

стабілізації ситуації.
2. Забезпечити виконання освітніх програм шляхом організації освітнього процесу із
використанням технологій дистанційного навчання, що не передбачає відвідування закладу
освіти її здобувачами.
3. Протягом робочого часу, визначеного Правилами внутрішнього розпорядку закладу, працівники
зобов’язані:
 виконувати обов’язки, передбачені трудовим договором;
 відповідати на дзвінки директора;
 перевіряти електронну пошту та оперативно відповідати на листи.
4. Запровадити гнучкий (дистанційний) графік роботи педагогічних працівників відповідно до
Методичних рекомендацій щодо встановлення гнучкого режиму робочого часу, затверджених
Міністерством праці та соціальної політики України від 04.09. 2006 року №359.
5. .Старшій медичній сестрі Ратушняк С.М:
5.1. Організувати інформування працівників закладу освіти та батьків вихованців щодо заходів
запобігання поширення хвороби, проявів хвороби та дій у випадку захворювання.
5.2. Сприяти проведенню інформаційної кампанії щодо питань особистої гігієни та профілактики
захворюваності на грип, ГРВІ та коронавірус COVID-19.
6. Вихователю-методисту Предан С.В.:
6.1. Інформувати педагогів закладу про порядок проходження курсів підвищення кваліфікації
педагогічних працівників.
6.2. Організувати роботу педагогічних працівників згідно з розробленими ними індивідуальними
планами (організаційно-педагогічна, методична, самоосвітня робота).
7. Завгоспу Голуб Є.О.:
7.1. Перевести технічний персонал у режим чергування.
7.2. Посилити контроль за проведенням санітарно-профілактичних заходів у період карантину.
8. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Директор

І.В. Романцова

