ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

НАКАЗ
___30.01.2014___

№ __25__

Про тимчасове призупинення
навчально-виховного процесу в
загальноосвітніх навчальних
закладах міста Києва
На виконання окремого доручення виконуючого обов’язки голови
Київської міської державної адміністрації А. Голубченка від 30 січня 2014
року № 2464, відповідно до листа Головного управління Держсанепідслужби
у м. Києві від 30.01.2014 № 502, згідно з пунктом 9.20. Державних санітарних
правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів
та організації навчально-виховного процесу, затверджених постановою
Головного державного санітарного лікаря України від 14 серпня 2001 року №
63, в зв’язку з погіршенням метеорологічних умов
НАКАЗУЮ:
1.
Тимчасово
призупинити
навчально-виховний
процес
у
загальноосвітніх навчальних закладах міста Києва на період з 31 січня по 01
лютого 2014 року включно. Відновлення навчальних занять – 03 лютого 2014
року.
2. Директорам загальноосвітніх навчальних закладів:
2.1. Забезпечити роботу чергових груп для учнів 1-11 класів.
2.2. Провести роз’яснювальну роботу серед учасників навчальновиховного процесу щодо поведінки в умовах низьких температур.
2.3. Організувати проведення позапланових інструктажів з безпеки
життєдіяльності з учасниками навчально-виховного процесу, зокрема з
питань пожежної безпеки, поведінки на дорогах і вулицях, на водних
об’єктах тощо.
2.4. Вжити заходів щодо забезпечення виконання навчальних програм
шляхом запровадження елементів дистанційного навчання тощо.
2.5. Посилити контроль за дотриманням повітряно-теплового режиму в
приміщеннях навчальних закладів.

3. Директорам шкіл-інтернатів забезпечити неухильне виконання
санітарного законодавства щодо дотримання температурного режиму,
проведення прогулянок тощо в школах-інтернатах з цілодобовим
перебуванням дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування,
дитячому будинку «Малятко».
4. Начальникам управлінь освіти районних в місті Києві державних
адміністрацій:
4.1. Здійснити необхідні заходи щодо проведення відповідними
службами комплексу робіт з підтримання функціонування інженерних
споруд, мереж, комунікацій загальноосвітніх навчальних закладів
4.2. У разі виникнення надзвичайних ситуацій терміново інформувати
особисто директора Департаменту освіти і науки, молоді та спорту та
відповідні служби.
5. Директору координаційного центру інформаційних технологій
Департаменту освіти і науки (Сніжко М.В.) розмістити цей наказ на сайті
Департаменту освіти і науки, молоді та спорту.
6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Директор Департаменту

О. Добровольська

