КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ
«ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ ЛІЦЕЙ НАУКОВОГО СПРЯМУВАННЯ
ПРИ УНІВЕРСИТЕТІ МИТНОЇ СПРАВИ ТА ФІНАНСІВ»
ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
НАКАЗ
19 жовтня 2020 року

м. Дніпро

№ 113

Про особливості освітнього процесу ліцею
Керуючись вимогами постанов Кабінету Міністрів України від № 211 «Про
запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-І9,
спричиненої коронавірусом SARS-СоV-2» (зі змінами), від 22.07.2020 № 641 «Про
встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на
території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби (зі змінами), Головного
державного санітарного лікаря України 22.08.2020 № 50 «Про затвердження
протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв’язку з поширенням
коронавірусної хвороби (COVID-19)», враховуючи лист Міністерства освіти і науки
України від 12.10.2020 № 1/9-575 «Про вжиття організаційних заходів із протидії
розповсюдження СОУГО-19», згідно з рішенням засідання Державної комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 15.10.2020 про перегляд
рівнів епідемічної небезпеки поширення COVID -19, на виконання протокольного
рішення засідання спеціальної комісії з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації
природного характеру місцевого рівня від 15.10.2020 № 25, наказу департаменту
гуманітарної політики Дніпровської міської ради від 15.10.2020 № 18 «Про особливості
освітнього процесу в комунальних закладах загальної середньої освіти міста Дніпра»,
НАКАЗУЮ:
1. Вжити заходів щодо внесення змін до структури/тривалості 2020/2021
навчального року шляхом перенесення осінніх канікул та їх запровадження з 22.10.2020
по 30.10.2020 включно.
2. Організувати інформування здобувачів освіти, їх батьків (осіб, що їх замінюють),
працівників ліцею щодо змін у термінах й тривалості осінніх канікул.
3. Забезпечити здійснення протиепідемічних заходів, визначених постановами
Кабінету Міністрів від 22.07.2020 № 641 (зі змінами), Головного державного лікаря
України від 22.08.2020 № 50 «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах
освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби
(COVID -І9)».
4. Провести 20.10.2020 - 21.10.2020 зі здобувачами освіти інструктажі з безпеки
життєдіяльності, у тому числі щодо запобігання гострої респіраторної хвороби та
правил поведінки під час осінніх канікул.
5. Секретарю Смирновій Л.О. оприлюднити цей наказ на сайті ліцею.
6. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

В.о. директора ліцею

О.О. Срібненко

