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Чернівецька міська рада
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Про продовження організації роботи
закладів загальної середньої та
позашкільної освіти міста Чернівців
в умовах встановленої «червоної» зони
Відповідно Законів України «Про освіту», «Про забезпечення
санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», Постанови
Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 р. №641 «Про встановлення
карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на
території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби СОУГО 19, спричиненої коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2» (зі змінами), рішення
позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій від 03.09.2020 р., рішення Чернівецької
міської ради VII скликання від 27.08.2020 р. №2361 «Про відновлення
роботи закладів освіти м. Чернівців», наказу Департаменту освіти і науки
Чернівецької обласної державної адміністрації від 28.08.2020 р. №249 «Про
організацію роботи закладів освіти у 2020/2021 навчальному році на період
карантину у зв’язку поширенням короновірусної хвороби (СОУГО - 19)», у
зв’язку із встановленням в м. Чернівцях «червоної» зони, що передбачає
заборону відвідування закладів освіти здобувачами освіти
НАКАЗУЮ:
1. Керівникам закладів загальної середньої та позашкільної освіти:
1.1. Продовжити освітній процес у закладах загальної середньої освіти
з використанням технологій дистанційного навчання та роботу працівників в
умовах встановленої «червоної» зони в м. Чернівцях до 14 вересня 2020 року.
1.2. До 10.00 год. 07.09.2020 р. оприлюднити на сайті закладу розклад
уроків і он-лайн занять на тиждень з 07 вересня 2020 року та оновлювати
його у разі внесення змін.
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1.3.
Щодня до 10:30 інформувати управління освіти на електронну
адресу oleksandraosvita@gmail.com про кількість здобувачів освіти, які не
приступили до навчання у дистанційному режимі відповідно до форми,
наданої листом управління освіти міської ради від 01.09.2020 р. №01-34/1768.
2 . Головним спеціалістам управління освіти міської ради здійснювати
моніторинг організації роботи закріплених за ними закладів освіти в умовах
дистанційного навчання та контролювати своєчасне оприлюднення
інформації.
3. Наказ розмістити на сайті управління освіти Чернівецької міської
ради.
4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Заступник начальника, начальник
відділу дошкільної освіти управлін
освіти Чернівецької міської ради

Погоджено:
Заступник начальника,
начальник відділу загальної середньої освіти
управління освіти
Виконавець:
Головний спеціаліст
управління освіти міської ради
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