
ІЗЯСЛАВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

НАКАЗ

19.02.2018 Ізяслав № 40-н

Про тимчасове призупинення 
навчально-виховного процесу 
в закладах загальної середньої 
освіти району

На підставі статей 6, 22, 39 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», статті 30 Закону України «Про забезпечення санітарного та 
епідемічного благополуччя населення», статті 32 Закону України «Про захист 
населення від інфекційних хвороб», Порядку організації та проведення 
санітарно-протиепідемічних заходів, спрямованих на запобігання виникненню 
та поширенню грипу та гострих респіраторних інфекцій, затвердженого наказом 
Міністерства охорони здоров’я України від 06 листопада 2015 року №732, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 січня 2016 року за 
№115/28245, пункту 9.20 Державних санітарних правил і норм влаштування, 
утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально- 
виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01, затверджених постановою Головного 
державного санітарного лікаря України від 14 серпня 2001 року № 63, на 
виконання Розпорядження першого заступника голови адміністрації від
19.02.2018 № 98/2018-р «Про тимчасове призупинення навчально-виховного 
процесу в навчальних закладах Ізяславського району», у зв’язку із зростанням 
показників захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції та з 
метою недопущення різкого загострення епідемічної ситуації в організованих 
дитячих та підліткових закладах, місцях масового перебування людей,

Н А К А З У Ю :

1. Призупинити навчально-виховний процес у всіх закладах загальної 
середньої та позашкільної освіти району на період з 20 лютого по 04 
березня 2018 року включно.

2. Керівникам закладів освіти, в яких призупинено навчання:
2.1. Забезпечити проведення комплексу робіт щодо підтримання 

функціонування інженерних споруд, мереж, комунікацій, дотримання 
правил техніки безпеки та необхідного температурного режиму в 
установах освіти.



2 .2 .

2.3.

3.

Провести методичні наради з педагогічними працівниками щодо 
внесення змін до календарного планування навчальних предметів на II 
семестр 2017/2018 навчального року.
Здійснити відпрацювання пропущених під час призупинення 
навчально-виховного процесу уроків шляхом ущільнення 
програмового матеріалу.
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