
 

 

УКРАЇНА 

Міністерство освіти і науки України 

Барська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 

Барської міської ради Вінницької області 
  

Н А К А З 

    

  від 06.10.2020 р.                              м. Бар                                         №  

 

Про карантинні заходи в  

Барській ЗОШ І-ІІІ ст. №3  
 

 Керуючись ст. 42. Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2020 

року № 760 «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України», 

постанов Головного державного санітарного лікаря України від 22 серпня 2020 

року № 50 «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на 

період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» 

та від 22 вересня 2020 року  № 55 «Про затвердження протиепідемічних заходів 

у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв’язку поширенням 

коронавірусної хвороби (COVID-19)», наказу  Департаменту освіти і науки 

Вінницької облдержадміністрації від 28.08.2020 р. № 109 «Про продовження 

карантину» та на виконання розпорядження міського голови Барської міської 

ради від 02.10.2020 р. №112-Р «Про карантинні заходи в закладах освіти 

Барської міської ОТГ», з метою створення безпечних умов для навчання та 

виховання здобувачів освіти, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Продовжити  карантин в навчальному закладі до 31 жовтня 2020 року. 

2. Медсестрі школи Дедюк І.М.: 

2.1 Забезпечити виконання усіх карантинних заходів, передбачених чинним 

законодавством, постановами Головного державного санітарного лікаря 

України від  22 серпня 2020 року № 50 «Про затвердження 

протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв’язку з 

поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» . 

2.2. Ознайомити працівників навчального закладу з основними вимогами 

Тимчасових рекомендацій. 

До 08.10.2020 р. 

3. Класним керівникам 1-11 класів ознайомити батьків та здобувачів освіти 

навчального закладу з основними вимогами Тимчасових рекомендацій. 



4. Відповідальному за роботу сайту школи розмістити відповідну 

інформацію на сайті школи та в мережі Facebook. 

До 07.10.2020 р. 

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.  

 

Директор школи                                            М.І. Піддубний 
ОЗНАЙОМЛЕНІ: 

Дедюк І.М. 

Кобиль М.А. 

Іванцова Г.В.  

Борсолюк Л.І.  

Пацанюк І.М.  

Гарник О.Р. 

Стадній Л.М.  

Завадська О.В. 

Кальчук  Л.В. 

Гуцалюк Н.Р. 

Катрін А.А. 

Суконнік О.Є. 

Толстова Т.С. 

Стаднік І.А. 

Фурман Т.В. 

Ситников Д.Б. 

Панчишин В.В. 

Ткач М.В. 

Кучерук Н.В.   

Чернега Д.А. 

Присяжна А.В. 


