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НАКАЗ 

«29»   жовтня  2021 року       №298-Г 

Про організацію освітнього процесу  

в закладі освіти в умовах «червоного»  

рівня епідемічної небезпеки 

 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 

№1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних 

протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території 

України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2» (із змінами), наказу Міністерства охорони здоров'я України від 

04.10.2021 № 2153 «Про затвердження Переліку професій, виробництв та 

організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним 

щепленням», пункту 5 Протоколу Постійної комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 28.10.2021 № 68, 

наказу Департаменту освіти і науки від 29.10.2021 №166 «Про організацію 

освітнього процесу в закладах освіти міста Києва в умовах «червоного» рівня 

епідемічної небезпеки»,  у зв'язку з встановленням у місті Києві з 00:00 годин 

01 листопада 2021 року «червоного» рівня епідемічної небезпеки поширення 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-

CoV-2. 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Організувати освітній процес у закладі освіти у дистанційному режимі з 01 

листопада 2021 року. 

2. Адміністрації закладу освіти: 

1) Посилити контроль за: 

1) дотриманням протиепідемічних та санітарно-гігієнічних заходів у 

закладі освіти; 

2) проведенням навчальних занять, виконанням освітніх програм у спосіб, 

що схвалений педагогічною радою закладу освіти. 

2) Провести серед учасників освітнього процесу роз'яснювальну роботу 

щодо: 
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1) організації освітнього процесу з використанням технологій 

дистанційного навчання, можливості використання електронних 

освітніх ресурсів для забезпечення неперервного навчання тощо; 

2) обов'язковості профілактичних щеплень працівників закладу освіти 

проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2, на період дії карантину, встановленого 

Кабінетом Міністрів України. 

3) Перевести в онлайн-формат проведення нарадчих заходів, робочих 

зустрічей до покращення епідемічної ситуації 

3. Обмежити доступ сторонніх осіб у приміщення закладу освіти. 

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 
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