
 
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 

 

   22 січня  2022                         с. Княжолука                                №  15 

 

Про перевід освітнього процесу ліцею 

на дистанційну форму навчання 
 

Відповідно до рішення позачергового засідання комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Долинської міської ради протокол 

№1 від 22 січня 2022 року, у зв'язку із збільшенням кількості захворювань, 

фактом перебування Долинської ОТГ  у червоній зоні  

Н А К А З У Ю: 

1. Запровадити у ліцеї з 24.01.2022 року дистанційну форму навчання. 

2. Заняття проводити відповідно до розкладу уроків, факультативів, 

індивідуальних занять і консультацій, гурткової роботи на ІІ семестр 2021-2022 

н.р.. 

2.1. Встановити на час карантинних обмежень наступний графік дзвінків на 

уроки: 

              1 урок   8.30 – 9.15 

2 урок 9.30 – 10.15 

3 урок 10.30 – 11.15 

4 урок 11.30 – 12.15 

5 урок 12.30– 13.15 

6 урок 13.30 – 14.15 

7 урок 14.30 – 15.15 

8 урок 15.30 – 16.15 

 

2.2. Учні навчаються дистанційно на платформі Meet, Classroom або Zoom. 

Можливе використання інших платформ. 

2.3. Вихователі дошкільного відділення виконують організаційно-

педагогічну, методична, наукову  роботу, відповідно до навантаження, звіт про 

яку подають у п’ятницю. 

2.4. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Собківу П.В., 

класним керівникам 1-11 класів, вчителям, які викладають предмети 
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організувати на час карантинних обмежень освітній процес з використанням 

технологій дистанційного навчання. 

2.5. Завгоспу ліцею Дякун Г.В. забезпечити позачергове проведення 

дезінфекції та генеральне прибирання приміщень ліцею. 

2.6. Класним керівникам довести текст даного наказу до відома учнів та 

батьків. 

  3. Вчителям ліцею: 

3.1. Під час організації дистанційного навчання чітко дотримуватися 

нормативно-правового документів, які видаються органами освіти  

(Міністерством освіти, департаментом освіти , відділом освіти міської ради) та 

методичних рекомендацій ОІППО щодо організації освітнього процесу в умовах 

карантину. 

3.2. З метою забезпечення організації освітнього процесу та виконання 

освітніх програм використовувати інструменти онлайн-спілкування та електронні 

ресурси й веб-сервіси в синхронному та асинхронному режимі, практикувати 

індивідуальні консультації та самостійне опрацьовування навчального матеріалу. 

3.3.  Інформувати всіх батьків здобувачів освіти про особливості організації 

освітнього процесу в ліцеї на період дистанційної форми навчання. 

3.4.  Надати обов’язкові рекомендації учням щодо використання веб-

ресурсів, послідовності виконання завдань, особливостей контролю тощо. 

3.5. Для ефективного впровадження системи дистанційного навчання 

передбачити форми зворотного зв’язку (контролю) зі здобувачами освіти та їх 

батьками. 

3.6.  Створити закриті спільноти в соціальних мережах (Вайбер /Телеграм/ 

Фейсбук /Інстаграм) за визначеними спільно з батьками, педагогами й 

здобувачами освіти принципами організації груп та правилами спілкування, 

навчання, тестування. 

3.7. Використовувати  інструменти спілкування в дистанційному навчанні 

відповідно до наявного системотехнічного забезпечення (електронна пошта, 

форум, чат, відеоконференція, блог тощо). 

4. Класним керівникам 1 – 11 класів, вихователям дошкільного відділення: 

   4.1. Забезпечити інформування учасників освітнього процесу, батьківську 

громадськість щодо заходів запобігання поширення хвороби, проявів хвороби та 

дій у випадку захворювання. 

   4.2. Провести з учнями, вихованцями профілактичні бесіди щодо 

попередження дитячого травматизму, запобігання захворювання на гострі 

респіраторно-вірусні хвороби, розповсюдити інформаційні пам’ятки.   

   5. Інженеру – електроніку Саган М.В. розмістити на сайті закладу ліцею: 

- інформацію про організацію дистанційного навчання та інформацію про 

запобігання поширення хвороби, проявів хвороби та дій у випадку 

захворювання. 

- інформацію батькам про особливості організації освітнього процесу у 

ліцеї. 

 6. Заступникам директора Собківу П.В., Бойченко О.В.: 

6.1. Забезпечити виконання педагогічними працівниками роботи в 

дистанційному режимі та виконання інших видів робіт (організаційно-

педагогічна, методична, наукова тощо). 



6.2. Розробити відповідно до навчальних планів заходи щодо забезпечення 

виконання освітніх програм, проведення навчальних занять за допомогою 

дистанційних технологій. 

6.3. Розробити індивідуальні плани роботи вчителів та класних керівників, 

вихователів, практичного психолога, соціального педагога, педагога - 

організатора, бібліотекаря,  керівника гуртка, факультативів - всіх видів і форм 

педагогічних робіт згідно тарифікації, з врахуванням розкладу уроків, 

факультативів, індивідуальних занять та консультацій,  гурткової роботи.  

7. Завгоспу ліцею Дякун Г.В.: 

7.1. Забезпечити виконання профілактичних заходів щодо попередження 

масового розповсюдження гострої респіраторної хвороби, спричиненої 

коронавірусом і гострих респіраторних вірусних інфекцій. 

7.2. На період карантину, враховуючи температуру зовнішнього повітря та 

з метою економії енергоносіїв, призупинити роботу котельні, внести зміни до 

графіку роботи операторів котельні, залучити операторів котельні до перевірки 

технічного стану котельні, внутрішніх та зовнішніх тепломереж. 

7.3. Провести необхідні заходи щодо охорони приміщень та збереження 

матеріальних цінностей, передбачити дотримання протипожежних, санітарних 

норм та правил у закладі освіти. 

7.4. Встановити щоденний цілодобовий контроль у ліцеї за належним 

санітарним станом приміщень, функціонуванням інженерних споруд, мереж, 

комунікацій, опалювальних та інших систем життєзабезпечення. 

8. Оплату праці працівників закладу освіти здійснювати з урахуванням 

вимог п.77 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників 

освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти  і науки України від 15.04.1993 

№102. 

9. Визначити секретаря-друкарку Сливинську І.Ю. відповідальною за 

опрацювання кореспонденції, що надходить через офіційну електронну адресу . 

10. Засідання педагогічних, методичних об’єднань, інших засідань 

проводити тільки за допомогою новітніх інформаційних технологій.  

Призупинити проведення особистого прийому громадян посадовими особами, 

вчителями ліцею. 

11. Запровадити гнучкий режим роботи працівників ліцею, відповідно до 

Методичних рекомендацій щодо встановлення гнучкого режиму робочого часу, 

затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 04 

жовтня 2006 року № 359 та наказу МОН України «Про організаційні заходи для 

запобігання поширення коронавірусу COVID-19. № 406 від 16 березня 2020 року. 

12. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

           Директор ліцею                                                  Михайло  Пенгрин 
 

 

 


