
Лешнівський  ЗЗСО   І-ІІІ ступенів 

Н А К А З 

         24.09.2021 р.                                                                             № 70 

Про  відновлення  освітнього  процесу 

Керуючись наказом  відділу  освіти  Бродівської МР    від  22 вересня 2021 року 

№ 01-03/181 « Про роботу закладів освіти з 23.09.2021 року», на виконання Протоколу 

№24 позачергового засідання обласної комісії з питань техногенно – екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій від 21 вересня 2021 року,  в  зв’язку  з  тим, що  

більш  як 80% працівників  освітнього  закладу мають  документ, 

що підтверджує отримання  курсу вакцинації 

Н А К А З У Ю : 

1. Для учнів 1-11 класів  відновити   освітній процес з 27  вересня  2021 року   в  

штатному  режимі. 

2. Класним  керівникам  та класоводам вживати належних заходів щодо 

забезпечення наявності   в  учнів  засобів гігієни (мило, паперові рушники, 

антисептики для рук) . 

3. Забезпечити виконання постанови головного державного санітарного 

лікаря  України від 06 вересня 2021 року №10 «Про 

затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у 

зв’язку з поширенням  коронавірусної  хвороби  (COVID-19)». 

4. Завгоспу  школи Карпцю  П.І.  слідкувати  за  дотриманням  санітарно-

гігієнічних вимог до регламентованого мікроклімату та режиму провітрювання 

приміщень, вологого прибирання з використанням засобів дезінфекції, 

дозволених законодавством до застосування.  

5. Заступнику  директора з ВР  Глущук  О.Я. залучати до проведення 

просвітницької  та роз’яснювальної роботи з протидії проникненню 

коронавірусу на території України представників ГУ Держпродспоживслужби у 

Львівській області. 

6. Контроль  за  виконанням  даного  наказу  залишаю  за  собою. 

Директор  школи :                                           М.Р. Шаркевич 

З  наказом ознайомлені :                                             О.Я. Глущук 

    24.09.2021 р.                                                           М.М. Михалюк 
                                                                                   Ковальчук  Л.О. 

                                                                                       Михальчук  О.Я. 

                                                                                    Карпа  К.В.                                                                                          
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                                                                                                  Онищук  О.В. 

                                                                                                  Скальська О.В. 

                                                                                                  Бліщ  Г.В.  

                                                                                                  Мовчан  Н.В. 

                                                                                                  Климок  Л.М. 

                                                                                                  Карпець  О.Я. 

                                                                                                  Дзьола  Б.М. 

                                                                                                  Карпець П.І. 
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