
УКРАЇНА 

СТАРОМІЗУНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ ІМЕНІ ВАСИЛЯ ВЕРХОВИНЦЯ  

ВИГОДСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 

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

області, 77543, тел. (03477) 61-6-74 

E-mail  Staromizynskazow_dol@ukr.net Код ЄДРПОУ 20565684 

НАКАЗ 

від 29.03.2021                       с. Старий Мізунь                                        №_21_ 

Про відновлення освітнього процесу  

для 1-4 класів і старшої  

дошкільної групи  

На виконання наказу відділу освіти, молоді та спорту Вигодської 

селищної ради №21 від 29.03.2021 року «Про відновлення освітнього процесу 

у закладах освіти Вигодської селищної ради»  

НАКАЗУЮ: 

1. Відновити очну форму навчання для 1-4 класів та старшої дошкільної 

групи для дітей п’ятирічного віку Старомізунського ліцею імені 

Василя Верховинця 05.04.2021 року. 

2. Всім працівникам ліцею дотримуватися безпечних умов для навчання 

і праці учасників освітнього процесу, санітарно-гігієнічних норм для 

запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19.      

– відповідальна Кречковська Л.М.. 

3. Класним керівникам 1-4 класів та вихователю старшої дошкільної 

групи 05.04.2021 року провести з дітьми Первинний інструктаж з БЖД 

№___ «Про дотримання учнями обмежень задля запобігання 

поширенню ГРВІ COVID – 19, спричиненої корона вірусом SARS-COV-

2» з реєстрацією у спеціальних журналах. 

4. Інженеру-електроніку Рудик Наталії Романівні даний наказ виставити 

для ознайомлення на сайті ліцею до 31.03.2021 року. 

5. Контроль за виконанням залишаю за собою. 

 

Погоджено з ПК                                                                                   Р. Заяц 

Директор                                                                                              О. Сова 
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