
УКРАЇНА 

СТАРОМІЗУНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ ІМЕНІ ВАСИЛЯ ВЕРХОВИНЦЯ  

ВИГОДСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 

__________________________________________________________________ 

вул. Січових Cтрільців, 82, с. Старий Мізунь Калуського району Івано-Франківської  

області, 77543, тел. (03477) 61-6-74 

E-mail  Staromizynskazow_dol@ukr.net Код ЄДРПОУ 20565684 

НАКАЗ 

від 25.02.2021                           с. Старий Мізунь                             №_____- к/тр                                

Про призупинення освітнього  

процесу в ліцеї у зв’язку  

із запровадженням посилених  

карантинних заходів  

Відповідно до статей 20, 30 Закону України «Про забезпечення 

санітарного та епідемічного благополуччя населення», постанови Кабінету 

Міністрів України від 09.12.2020 №1236 «Про встановлення карантину та 

запровадження обмежувальних протиепідеміалогічних заходів з метою 

запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої короно вірусом SARS-CoV-2», листа Міністерства 

освіти і науки України від 22.02.2021 року №1/9-90, протоколу №4 

позачергового засідання місцевої комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки і надзвичайних ситуацій Вигодської селищної ради від 25.02.2021 

року з питання «Про призупинення навчального процесу в навчальних 

закладах Вигодської територіальної громади», листа відділу освіти, молоді та 

спорту Вигодської селищної ради від 25.02.2021 №183/01-12 та з метою 

попередження розповсюдження коронавірусної інфекції (COVID-19) серед 

учасників освітнього процесу ліцею 

НАКАЗУЮ: 

1. Призупинити освітній процес у 1-11 класах і старшій дошкільній групі 

ліцею з 26 лютого 2021 року на час дії посилених 

протиепідеміалогічних заходів. 

2. Забезпечити організацію освітнього процесу з 26 лютого 2021 року 

для всіх учнів ліцею з використанням технологій дистанційного 

навчання. 
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3. На період дії посилених протиепідеміалогічних заходів забезпечити 

можливості гнучкого режиму робочого часу для обслуговуючого 

персоналу та дистанційну (надомну) роботу в режимі реального часу 

через Інтернет із збереженням заробітної плати для педагогічних 

працівників. 

4. Всім педагогічним працівникам ліцею з 26.02.2021 року на час дії 

посилених протиепідеміалогічних заходів: 

4.1. Діяти в інтересах дитини і вживати невідкладних заходів, 

спрямованих на збереження здоров’я дітей та належну організацію 

освітнього процесу учнів з використанням технологій 

дистанційного навчання. 

4.2. Забезпечувати регулярну і змістовну взаємодію з учнями, 

створювати умови для повноцінної участі в освітньому процесі 

осіб з особливими освітніми потребами з обов’язковим 

урахуванням індивідуальної програми розвитку. 

4.3. Організувати використання всіх можливих засобів комунікації 

доступних для учнів (телефонного, поштового зв’язку, тощо) для 

учнів, які не мають можливості взяти участь у синхронному 

режимі взаємодії з поважних причин. 

4.4. Вжити вичерпних заходів щодо виконання освітніх програм у 1-11 

класах та освоєння учнями змісту кожного навчального предмету в 

повному обсязі шляхом ущільнення, самостійного опрацювання, 

дистанційного навчання, додаткових уроків та занять відповідно 

до вимог чинного законодавства. 

4.5. Щоденно готувати інформацію для розміщення на сайті ліцею 

щодо порядку організації дистанційного навчання здобувачів 

освіти у період тимчасового призупинення освітнього процесу.  

4.6. Змістовно наповнювати сайт закладу освіти на час призупинення 

освітнього процесу для максимального інформування всіх 

учасників освітнього процесу. 

4.7. Організувати навчання учнів з використанням технологій 

дистанційного навчання; 

4.8. Наблизити робочий час в дистанційному режимі до затвердженого 

в закладі розкладу навчальних занять та відповідно педагогічного 

навантаження. 

4.9. Визначити особливості провадження освітнього процесу через 

платформи:  

- Zoom – онлайн уроки, консультації;  



- Google Classroom – обмін завданнями та результатами виконаних 

завдань, додаткові матеріали та посилання з відео поясненнями; 

- Google Meet – онлайн-уроки, консультації; 

-  Viber – індивідуальні та групові бесіди, обмін файлами, 

миттєвими повідомленнями, посиланнями, опитуваннями; 

-  Telegram - індивідуальні та групові бесіди, обмін файлами, 

миттєвими повідомленнями, посиланнями, опитуваннями;  

- Опитування по телефону, через  платформи «Всеосвіта», «На 

урок», «Всеукраїнська школа онлайн».  

- «Padlet» – інформування і унаочнення під час проведення онлайн 

уроків, тощо. 

4.10. Довести дану інформацію до відома учнів та батьків учнів ліцею 

через сайт ліцею та групи у Viber. 

4.11. При оформленні класних журналів,  журналів інклюзивного та 

індивідуального навчання, зробити запис «Навчання з 

використанням технологій дистанційного навчання» у правій 

частині журналу у графі «Зміст уроку» та перенести оцінки, 

отримані під час дистанційного навчання.  

5. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Лиходід Ларисі 

Миколаївні на час дії посилених протиепідеміалогічних заходів: 

5.1. Рекомендувати педагогічним працівникам на період призупинення 

освітнього процесу розробити плани самоосвіти і 

самовдосконалення, включивши проходження освітніх вебінарів, 

онлайн-курсів для підвищення кваліфікації, вдосконалення 

організаційно-методичної, організаційно-педагогічної роботи, що 

не загрожує їх здоров’ю і життю, в межах часу, який не 

перевищує їх навчального навантаження до початку призупинення 

навчання, відповідно до наказу, в порядку, передбаченому 

колективним договором та правилами внутрішнього трудового 

розпорядку. 

5.2. Забезпечити регулярне відстеження результатів навчання учнів та 

за потреби надавати їм підтримку в освітньому процесі. 

5.3. Вести контроль за виконанням освітньої програми, обліком 

навчальних занять в класних журналах, журналах обліку гурткової 

та індивідуальної роботи. 

6. Завгоспу ліцею Кречковській Л.М. та обслуговуючому персоналу ліцею 

на час дії посилених протиепідеміалогічних заходів з 26.02.2021 року: 

6.1. Посилити дотримання санітарно-епідемічного та 

дезінфекційного режимів у приміщеннях ліцею. 



6.2. Не допускати до роботи працівників з ознаками інфекційного 

захворювання. 

6.3. Забезпечити проведення технічним персоналом комплексу робіт 

щодо підтримання функціонування інженерних споруд, мереж, 

комунікацій.  

6.4. Враховуючи відсутність освітнього процесу в закладі, продумати 

та забезпечити економію енергоносіїв для обігрівання приміщень, 

в яких перебувають працівники, та дотримання правил пожежної 

безпеки. 

7. Заборонити проведення всіх масових заходів у корпусах та на 

території закладу освіти. 

8. Шкільній медичній сестрі Курус Тетяні Любомирівні регулярно 

інформувати працівників закладу щодо заходів профілактики 

захворювання, вчасно виявляти випадки інфекційних захворювань та 

запобігати їх поширенню.  

9. Виконуючій обов’язки інженера-електроніка Піндик М.М., 

відповідальній за роботу персонального сайту ліцею, та Рудик Н. Р. на 

час дії посилених протиепідеміалогічних заходів: 

9.1. Організувати інформування учасників освітнього процесу щодо 

заходів запобігання поширенню захворювання на коронавірусну 

інфекцію (COVID-19) та дотримання правил особистої гігієни. 

9.2. Щоденно вести сторінку сайту «Дистанційне навчання». 

10. Даний наказ оголосити всім працівникам ліцею через Інтернет (на 

платформі CLASSROOM, у групі VIBER та на сайті ліцею. 

11. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

Погоджено з ПК                                                                          Руслана Заяц 

Директор ліцею                                                                                 Ольга  Сова 
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