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КОМБІНОВАНОГО ТИПУ 

М. ЖАШКІВ ЖАШКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

 

НАКАЗ 
 

від 15.06.18 р.                                                                                     №73 

 

«Про тимчасове призупинення освітнього  

 процесу в ЗДО «Золотий ключик» №6» 

 

 

 

  У відповідності до закону України «Про дошкільну освіту» Санітарного 

регламенту для дошкільних навчальних закладів, затверджених наказом 

Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 №234, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 14.04.2016 №563/28693, у зв’язку з проведенням 

поточного ремонту будівель та споруд, з метою ощадного використання 

енергоносіїв, підготовкою до нового навчального року та літніми відпустками 

працівників 

 
НАКАЗУЮ: 

1. Призупинити тимчасово освітній процес у ЗДО №6 з 02.07.2018 р. по  

     31.07.2018 р. 

2. Забезпечити організоване переведення дітей на період призупинення 

    освітнього процесу у дошкільному закладі до інших ЗДО міста на загальних 

    умовах з урахуванням побажань батьків з 02.07. по 31.07.18 р. 

3.  Вихователю-методисту Кравчук А. М.: 

3.1. Вирішити питання влаштування дітей дошкільного закладу на зазначений  

       період в ЗДО міста. 

3.2. Розмістити інформацію про призупинення освітнього процесу на сайті  

       закладу та на дошці оголошень до 20.06.2018 р. 

4. Вихователям груп: 

4.1. Повідомити батьків про тимчасове призупинення освітнього процесу 

             в зв’язку з поточним ремонтом, підготовки до нового навчального року  

             та літніми відпустками працівників. 

4.2. Провести роз’яснювальну роботу з батьками щодо необхідності  

       призупинення освітнього процесу на відповідний період та провести 

       опитування батьків, щодо влаштування дітей в інші заклади міста. 

5. Старшій медсестрі Скрекотень Г. І.: 

5.1. Передати медичні картки дітей, які потребують влаштування із ЗДО №6 

       в ЗДО «Дзвіночок» №5 за актом передачі. 

6. Скласти графіки роботи: 



    - з 02.07. по 31.07.2018 р.: 

      Жаборовська С. В. щоденно з 09.00 до 16.00 год. – 6 год.; 

      Клименко Л. Г. щоденно з 09.00 до 18.00 год. – 8 год. 

- з 17.07.  по  31.07.2018 р.: 

    Мокрицька В. В. щоденно з 09.00 до 16.00 год. – 6 год.; 

-    з 24.07.  по  31.07.2018 р.: 

   Типак Л. М. щоденно з 09.00 до 16.00 год. – 6 год. 

7. Оплату праці працівникам ЗДО на час призупинення закладу освіти для  

     проведення ремонтних робіт проводити згідно КЗп П України, Закону  

    України «Про відпустки». 

7.1. Оплату праці в. о. директору Жаборовській С. В., машиністу з прання 

       Клименко Л. Г., вихователям Типак Л. М., Мокрицькій В. В. та сторожів 

       Македон В. М., Іванов Л. В. на час призупинення освітнього процесу  

      для проведення ремонтних робіт проводити в повному обсязі, у відповідності  

      табелів обліку до відпрацьованого часу з 02.07.18 р. по 31.07.18 р. 

8. Провести позаплановий інструктаж з техніки безпеки (до 20.06.2018 р.): 

     -  вихователю-методисту, Кравчук А. М. з педпрацівниками; 

     - завгоспу, Закаблуковській Т. В. з техпрацівниками. 

       8.1. Всім робітникам проявляти обережність і дотримуватися техніки безпеки 

       під час ремонтних робіт. 

 

 

Директор _________ В. В. Македон 
 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


