
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ 

ПОДІЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ  

ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД І – ІІІ СТУПЕНІВ  

«ГІМНАЗІЯ №  34 «ЛИБІДЬ» ІМ. ВІКТОРА МАКСИМЕНКА»  

ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА 

 

Н А К А З 

30 серпня 2021 року         №312 

Про затвердження Тимчасового положення  

щодо організації протиепідемічних заходів  

у ЗНЗ І-ІІІ ступенів «Гімназія № 34 «Либідь»  

ім. Віктора Максименка» Подільського району  

м. Києва в період карантину в зв’язку поширенням  

коронавірусної хвороби  (COVID-19) у 2021-2022 н.р  

 

Відповідно до Закону України «Про забезпечення санітарного та 

епідемічного благополуччя населення», Санітарного регламенту для закладів 

загальної середньої освіти, затверджений наказом МОЗ України від 25.09.2020 № 

2205 , відповідно до статті 40 Закону України «Про забезпечення санітарного та 

епідемічного благополуччя населення», на виконання пункту 4 постанови 

Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 року № 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, постанови Головного 

державного санітарного лікаря України від 23.04.2021  № 4"Про затвердження 

протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв'язку 

поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)», листа Міністерства освіти і 

науки України від 23.07.2021 року №1/10-3101 «Щодо особливостей організації 

навчання» листа Департаменту освіти і науки Виконавчого органу Київської 

міської ради (Київська міська адміністрація) від 26.08.2021 року № 063-54-80 

«Про роботу закладів освіти міста Києва у 2021-2022 навчальному році» на 

підставі рішення педагогічної ради від 30 серпня 2021 року (протокол № 01) та з 

метою недопущення поширення захворювань серед здобувачів освіти, 

педагогічних працівників, технічного персоналу, спричинених вірусом, 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити «Тимчасове положення щодо організації протиепідемічних 

заходів у ЗНЗ І-ІІІ ступенів «Гімназія № 34 «Либідь» ім. Віктора 

Максименка» Подільського району м. Києва в період карантину в зв’язку 

поширенням коронавірусної хвороби  (COVID-19) у 2021-2022 н.р.» (далі - 



Тимчасове положення) на підставі схвалення педагогічною радою гімназії 

(додаток 1). 

2. Ввести у дію Тимчасове положення з 01 вересня 2021 року . 

3. Учасникам освітнього процесу гімназії неухильно дотримуватися вимог 

Тимчасового положення в період карантину в зв’язку поширенням 

коронавірусної хвороби  (COVID-19). 

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

Директор гімназії                                                          Алевтина БАГІНСЬК 
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