
КНЯЖОЛУЦЬКА  ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА  І-ІІІ СТУПЕНІВ 

ДОЛИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ  РАДИ   

ІВАНО – ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

вул. Шевченка, 82,а., с. Княжолука, 77540, Долинський р-н, Івано – Франківська обл.  

                    тел. 0 (3477)  55 - 4 – 02 knzosh@ukr.net Код ЄДРПОУ 20564207 

 

                                                         Н А К А З 

 

   12 лютого  2021                         с. Княжолука                                №  28 

 

Про призупинення 

 освітнього процесу 

для учнів 5-11класів 

 

           На виконання п.1.2 протоколу № 3 позачергового засідання регіональної 

комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій від 12 

лютого 2021 року, відповідно до листа департаменту освіти, науки та молодіжної 

політики Івано-Франківської облдержадміністрації від 12.02.2021 року № 

170/01-12/021, враховуючи лист Міністерства освіти і науки України від 

12.02.2021 року 1/9-65 «Щодо невідкладних заходів, спрямованих на збереження 

здоров’я дітей та належну організацію освітнього процесу», та з метою 

виконання запроваджених обмежувальних протиепідемічних заходів, наказу 

управління освіти від 12.02.2021 року № 22 «Про тимчасове призупинення 

освітнього процесу, організацію навчання за дистанційною формою для учнів 5-

11 класів закладів загальної середньої освіти і вихованців закладів позашкільної 

освіти та виконання обмежувальних протиепідемічних заходів у закладах освіти 

Долинської міської ради» 

   

Н А К А З У Ю: 

1. Тимчасово призупинити освітній процес для учнів 5-11 класів з 15 лютого 

по 01 березня 2021 року у звичному режимі та здійснювати його за 

дистанційною формою. 

2. Освітній процес за дистанційною формою здійснювати відповідно до 

Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої 

освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 08 

вересня 2020 року № 1115 «Деякі питання організації дистанційного 

навчання», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 вересня 2020 

року за № 941/35224 та рекомендацій Міністерства освіти і науки України 

від 02 листопада 2020 року № 1/9-609  «Щодо організації дистанційного 

навчання». 

3. Учні 1- 4 класів здійснюють навчання з урахуванням протиепідемічних 

заходів. 



4. Заступнику директора з НВР Собківу П. В. надати педагогічним 

працівникам методичні допомогу в організації дистанційного навчання. 

5. Заступнику директора з ВР Бойченко О.В. надати класним керівникам 

методичні рекомендації щодо організації та проведення виховної роботи в 

умовах дистанційного навчання. 

6. Класним керівникам проводити моніторинг стану захворюваності на грип 

та ГРВІ серед учнів класу та до 10 30   подати інформацію медичній сестрі. 

7. Медичній сестрі Фединяк В. О.: 

7.1. Уточнити дані про стан захворювання дітей школи з сільською    

амбулаторією. 

7.2. Уточнену інформацію по стану захворюваності подавати директору 

до 12.00 щоденно 

8. Завгоспу школи Дякун Г.В. забезпечити додаткове: 

8.1.   прибирання та провітрювання класних кімнат 1- 4 класів; 

8.2. протирання антисептичними засобами  дотичних поверхонь. 

9. З метою економії енергоносіїв опалювати приміщення 5 -11класі на рівні 

мінімального теплового забезпечення. 

10.  Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

Директор школи                                                         М. Пенгрин 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

КНЯЖОЛУЦЬКИЙ  ЛІЦЕЙ  

ДОЛИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

вул Визволення, 1, с.Княжолука, Івано-Франківська область, 77540,  

                 тел.(095) 6650765  E-mail: knzosh@ukr.nеt Код ЄДРПОУ 20564207  
 

 

                                                         Н А К А З 

 

   25 лютого  2021                         с. Княжолука                                №  36 

 

Про тимчасове призупинення 

 освітнього процесу 

в 1-11класах 

 

           На виконання п. 3 ,4 протоколу № 6 позачергового засідання регіональної 

комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій від 23 

лютого 2021 року, наказу управління освіти від 25.02.2021 року № 41 «Про 

тимчасове призупинення освітнього процесу у закладах дошкільної освіти, 

організацію навчання за дистанційною формою для учнів  закладів загальної 

середньої освіти міжшкільного навчально – виробничого комбінату і вихованців 

закладів позашкільної освіти Долинської міської ради»  та з метою виконання 

запроваджених обмежувальних протиепідемічних заходів, 

   

Н А К А З У Ю: 

1. Тимчасово призупинити освітній процес  з 26 до окремого рішення івано – 

Франківської регіональної комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки і надзвичайних ситуацій у звичному режимі та здійснювати його 

за дистанційною формою. 

2. Освітній процес за дистанційною формою здійснювати відповідно до 

Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої 

освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 08 

вересня 2020 року № 1115 «Деякі питання організації дистанційного 

навчання», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 вересня 2020 

року за № 941/35224 та рекомендацій Міністерства освіти і науки України 

від 02 листопада 2020 року № 1/9-609  «Щодо організації дистанційного 

навчання». 

mailto:knzosh@ukr.nеt


3. Заступнику директора з НВР Собківу П. В. надати педагогічним 

працівникам методичні допомогу в організації дистанційного навчання. 

4. Заступнику директора з ВР Бойченко О.В. надати класним керівникам 

методичні рекомендації щодо організації та проведення виховної роботи в 

умовах дистанційного навчання. 

5. Класним керівникам проводити моніторинг стану захворюваності на грип 

та ГРВІ серед учнів класу та до 10 30   подати інформацію медичній сестрі. 

6. Медичній сестрі Фединяк В. О.: 

6.1. Уточнити дані про стан захворювання дітей школи з сільською    

амбулаторією. 

6.2. Уточнену інформацію по стану захворюваності подавати директору 

до 12.00 щоденно. 

7.   Технічному  та обслуговуючому персоналу проводити  роботи щодо 

підтримання  функціонування  інженерних споруд , мереж, комунікацій, 

здійснити дрібний ремонт приміщень, впорядкувати територію ліцею. 

8.  З метою економії енергоносіїв опалювати приміщення школи  на рівні 

мінімального  теплового  забезпечення. 

9. Інженеру – електроніку Саган М.В. розмістити даний наказ на сайті ліцею 

10. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

Директор ліцею                                                        М. Пенгрин 

 
 

 

 

 


