
 
УКРАЇНА 

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВАРАСЬКА ГІМНАЗІЯ ВАРАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

Н А К А З 

м. Вараш 

18.11.2020                                                                                            № ____ -осн 

 

Про забезпечення безпечних умов  

для усіх учасників  

освітнього процесу у  гімназії 

На виконання протокольних доручень за підсумками наради з керівниками 

закладів загальної середньої освіти Вараської територіальної громади від 

13.11.2020 року №01.1-12/1424,  

НАКАЗУЮ: 

1. Заборонити перебування будь-яких сторонніх осіб на території гімназії без 

попереднього погодження  з адміністрацією та вищими органами  управління 

освітою. 

2. Заборонити відвідування гімназії батьками учнів у зв’язку з епідемічною 

ситуацією спричиненою поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19. 

3.  Рекомендувати батькам під час освітнього процесу очікувати на учнів тільки 

на подвір’ї гімназії за межами навчального закладу.  У разі виникнення  

необхідності термінової зустрічі  з дитиною чи учителем повідомити про це 

вахтера, який, в свою чергу, направить у клас чергового адміністратора. 

4. У разі, якщо під час освітнього процесу виникли певні проблеми зі здоров’ям 

дитини, безперешкодно дозволити батькам зустрітись із дитиною, попередньо 

вказавши причину у журналі реєстрації на вахті. 

5. Вахтеру Зіновії ЛАЗАРЕЦЬ: 

1)  обмежити доступ сторонніх осіб на територію гімназії; 

2)   вести журнал  відвідування, записуючи дані відвідувача, мету його візиту, 

результати температурного скринінгу, повідомити чергового адміністратора 

гімназії або здійснити виклик учителя, до якого прийшов відвідувач, через 

чергового адміністратора; 

3)  вести постійний моніторинг з камер зовнішнього відеоспостереження, у разі 

небезпечної ситуації повідомляти чергового адміністратора гімназії. 

6. Учителям гімназії, класним керівникам 5-11-х класів: 

1)  довести зміст даного наказу  до відома учнів та їх батьків до 23.11.2020 

року; 
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2)  не  відпускати учнів з уроку без поважних причин без дозволу адміністрації 

гімназії; 

3) врахувати, що причинами звільнення учнів з уроку можуть бути такі: довідка 

з медичної служби гімназії чи іншої медичної установи, заява батьків, 

завізована адміністрацію гімназії. 

7. Сторожам гімназії Надії ЛОВИН, Людмилі КУШНІРУК, Єві 

БОРОДАШКІНІЙ.: 

1) забезпечити контроль за перебуванням на території гімназії, особливо у 

приміщеннях, осіб, які не причетні до проведення освітнього процесу, та режим 

безпеки для недопущення внесення у приміщення вибухонебезпечних  та інших 

предметів, що можуть завдати шкоди здоров’ю і життю учнів та працівників 

гімназії; 

2)  запровадити  жорстку пропускну систему, особливо у вечірній та нічний час, 

для недопущення  перебування у приміщеннях та на території гімназії 

сторонніх осіб; 

3)  разом із завідувачем господарства Надією БУБКА щоденно проводити 

перевірку приміщень та території гімназії на виявлення підозрілих предметів; 

4)  вести постійний моніторинг з камер зовнішнього відеоспостереження, у разі 

небезпечної ситуації повідомляти директора гімназії та дзвонити на телефони 

2-42-02 або 102 Вараського відділу поліції. 

8. Адміністрації гімназії довести зміст наказу до відома усіх учасників 

освітнього процесу, розмістити наказ на сайті гімназії та на дошці оголошень. 

9. Контроль за виконанням даного наказу залишаю  за собою. 

 

 

Директор гімназії      Надія ГОРБАЧИК 
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З наказом ознайомлені : 

завідувач господарства      Надія БУБКА 

 

вахтер        Зіновія ЛАЗАРЕЦЬ 

 

сторож        Надія ЛОВИН 

 

сторож        Людмила КУШНІРУК 

 

сторож        Єва БОРОДАШКІНА 

 

 

 

Проєкт наказу підготувала 

заступник директора з виховної роботи    Ірина ПАВЛІК 

 


