ОЗНЗ Радомишльська гімназія
Житомирської області
НАКАЗ
«23» червня 2020р.

Про підвіз учнів до
пунктів тестування ЗНО-2020

№ 77

Відповідно до Закону України від 18 червня 2020 року «Про внесення
змін до деяких законів України щодо окремих питань завершення 2019/2020
навчального року»,
Тимчасових
рекомендацій
щодо організації
протиепідемічних заходів при проведенні зовнішнього незалежного
оцінювання, єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного
випробування в період карантину в зв’язку з поширенням коронавірусної
хвороби (COVID-19), затверджених постановою Головного державного
санітарного лікаря України від 21.05.2020 р. № 24, Тимчасових рекомендацій
щодо організації протиепідемічних заходів при наданні послуг з перевезення
пасажирів на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної
хвороби (COVID-19), затверджених постановою Головного державного
санітарного лікаря України від 21.05.2020р № 23, згідно до розпорядження
обласної державної адміністрації «Про організацію проведення в області
зовнішнього незалежного оцінювання у 2020 році» від 11.06.2020 року № 364
та з метою забезпечення підвозу учнів до пунктів тестування зовнішнього
незалежного оцінювання у 2020 році та наказу відділу освіти №144 від
22.06.2020 року
Н А К А З У Ю:
1. Заступнику директора з навчально виховної роботи Дейнеко О.М.,
класному керівнику Горобенко О.К.:
1.1 Забезпечити організацію підвозу учнів 11-х класів до пунктів
тестування зовнішнього незалежного оцінювання у 2020 році згідно
графіку (додається).
1.2 Призначити наказом осіб, відповідальних за перевезення дітей
(супроводжуючого)
25.06 – Хома Я.В.
30.06 – Волощук С.В.
02.07 – Сучок Ю.А.
07.07 – Горобенко О.К.
09.07 – Цвік Г.В.
13.07 – Закатюк І.Л.
15.07. – Горобенко О.К.
17.07 – Кузьменко Т.Г.(наказ №35 від 03.06.20р.).
1.3 Заступнику директора Дейнеко О.М. та класному керівнику
Горобенко О.К. провести інструктажі з техніки безпеки
життєдіяльності з учнями та вчителями-супроводжуючими.
Провести роз’яснювальну роботу, спрямовану на попередження
дорожньо-транспортного травматизму школярів під час руху
автобусів, безумовного виконання Правил дорожнього руху.
Провести інструктажі учнів та супроводжуючих згідно до

рекомендацій
головного
державного
санітарного
лікаря,
затверджених постановою від 21.05.2020 року № 23, 24.
1.4 Супроводжуючим особам перевірити особисто у кожного учня—
учасника тестування наявність відповідних документів: сертифікат
зовнішнього незалежного оцінювання, паспорт або свідоцтво про
народження,
запрошення-перепустку
та
навність
засобів
індивідуального захисту.
1.5 Заступнику директора Дейнеко О.М. провести
необхідний
інструктаж з водієм шкільного автобуса Сеньком В.А..
1.6 Забезпечити дотримання водієм Сеньком В.А. вимог законодавства
про автомобільний транспорт.
1.7 Забезпечити розміщення логотипів «ЗНО» розмістити на
передньому та задньому трафаретах.
1.8 У шкільному автобусі забезпечити інформування учасників ЗНО та
їх супроводжуючих про заходи профілактики коронавірусної
хвороби COVID -19 доступним способом, зокрема оголошення в
салоні медичним працівником, наочна інформація тощо.
1.9 Перед кожним рейсом водію Сенько В.А. до пунктів проведення
ЗНО-2020 забезпечити проведення вологого прибирання шкільного
автобуса з використанням миючих та дезінфікуючих засобів, у тому
числі місць контакту рук учасників перевезення (поручнів, місця
сидіння тощо). Біля вхідних дверей розмістити спиртовмісні
антисептики.
2. Водію шкільного автобуса Сенько В.А.:
2.1 Для здійснення перевезень мати графік маршрутів, узгоджений з
органами Державтоінспекції та строго його дотримуватися.
2.2 Під час перевезення учнів забезпечити високий рівень безпеки,
надійності та якості транспортного обслуговування, виконувати
Правила дорожнього руху.
2.3 Пройти перед рейсовий медичний та технічний огляд.
2.4 Перевірити наявність медичних препаратів у аптечці шкільного
автобуса.
2.5 Максимальна кількість дітей для перевезення автобусом не повинна
перевищувати кількості місць для сидіння у ньому згідно з
паспортом заводу-виробника.
2.6 Логотипи «ЗНО» розмістити на передньому та задньому трафаретах
завчасно.
2.7 Поруч з пасажирськими дверима розмістити нагадування про
необхідність використання засобів індивідуального захисту під час
перевезення.
2.8 За сприятливих погодних умов здійснювати перевезення при
відкритих вікнах.
3. Контроль за виконанням наказу залишити за заступником директора
Дейнеко О.М..
В.О. Директора
ОЗНЗ Радомишльська гімназія

Дейнеко О.М.

