
 
Міністерство освіти і науки України 

Департамент  освіти і науки Сумської облдержадміністрації 

Державний навчальний заклад 

«Охтирський центр професійно-технічної освіти» 

 

Н А К А З 

22.02. 2021                                                          № 39 

м. Охтирка 

Щодо організації освітнього  

процесу в закладі з 24 лютого 2021 року 

 

 

          Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 19.02.2021 р. №1/9-89 

«Щодо організації освітнього процесу в закладах професійної (професійно-технічної) освіти  

з 24.02.2021 року», постанови Кабінету міністрів України від 17.02.2021  № 104 та від 

22.02.2021 № 1/9-90 про запровадження нових обмежувальних заходів під час адаптивного 

карантину з метою організації освітнього процесу 

НАКАЗУЮ: 

1. Заступнику директора з НВР Ніжнік О. С., завідувачам відокремленого підрозділу м. 

Тростянець Кузубу П.В. та філії смт. В. Писарівка Кальченко О. О. : 

1.1 Організувати освітній процес відповідно до вимог «жовтого» рівня епідемічної 

небезпеки; 

1.2 Заборонити відвідування закладу освіти здобувачами освіти у разі, коли на 

самоізоляції через контакт з пацієнтом з підтвердженим випадком COVID-19 

перебуває більш як 50 відсотків здобувачів освіти та персоналу закладу освіти; 

1.3 Заборонити проведення в закладі освіти масових заходів (вистав, свят, концертів) 

за участю здобувачів освіти з більше ніж однієї групи (класу) та за присутності 

глядачів (відвідувачів). 

2. Заступнику директора з НВР Бровко О.М, медичним працівникам Гендіній Л. М., 

Голубу Ю. М., Скоромній А. М.  

2.1 Проводити щоденний температурний скринінг працівників та здобувачів освіти. 

2.2  Забезпечити дотримання правил гігієни, масковий режим. 

2.3 Контролювати регулярне прибирання (двічі на день), включаючи чищення і 

дезинфекцію, регулярне провітрювання приміщень (не менше 15 хвилин перед та 

після кожного заняття). 

2.4 Провести роз’яснювальну роботу з колективами щодо обмежувальних заходів під 

час адаптивного карантину 

3. Майстрам виробничого навчання провести позаплановий інструктаж для здобувачів 

освіти  щодо дотримання санітарних та протиепідемічних заходів. 

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

Директора ДНЗ «Охтирський центр ПТО»                                               Анна ГОРОБЕЦЬ 

Юрисконсульт:                                                                                            Сергій БЕЗПАЛЬКО 

 



З наказом ознайомлено: 

__________О.С. Ніжнік  

__________Л.І. Савочка  

__________П.В. Кузуб 

__________О.О.Кальченко 

__________І.Ф.Соболєва  

__________Н.Д. Лебедь 

__________В.І. Логвіненко  

__________Л.М.Негода 

__________М.В. Білоус  

__________Р. В. Чикало  

__________І. В.Герасименко  

__________Я. І. Тасалян 

___________К. С._Куреленко  

___________В. Г._Кунченко                                    

___________В. І.Шкафенко  

____________А. С.Богатир   

 
 

                               

 ___________Дашутіна А.В.                       

____________Ахтирченко І.В.  

_____________Ющенко А. І. 

_____________Марченко М.Г. 

_____________Вініченко С.І. 

_____________Кучер Т.Г. 

_____________Запотушняк Л.Л. 

_____________Мовчан С.В. 

_____________Горбушко Л.І.                                          

_____________Мазна Ю. О. 

_____________Федорова В.В.                                         

_____________ Бова К. С. 

_____________Гендіна Л. М. 

_____________ Голуб Ю. М. 

____________ Скоромна А. М.   
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