
 
УКРАЇНА 

ЛИПОВЕЦЬКА РАЙОННА РАДА 

Козинецька загальноосвітня школа І – ІІІ ст. 

Липовецької районної ради Вінницької області 

вул. Шкільна,5,с.Козинці, Липовецький район, Вінницька область, 22530,         

тел. (04358)34823, е-mail: kozschool@ukr.net Код ЄДРПОУ 26243711 

 

НАКАЗ 

 
Від  16 березня 2020 р.      С.Козинці № 31 

 

Про організацію дистанційної підтримки  

освітнього процесу в школі в умовах карантину 

 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України «Про запобігання поширенню на 

території України коронавірусу COVID-19» від 11 березня 2020 року № 211, беручи до уваги 

Указ Президента України від 13 березня 2020 року № 87/2020 «Про рішення Ради 

національної безпеки і оборони України від 13 березня 2020 року «Про невідкладні заходи 

щодо забезпечення національної безпеки в умовах спалаху гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», враховуючи наказ МОН України 

№406 від 16.03.2020 р. «Про організаційні заходи для запобігання поширенню коронавірусу 

COVID-19», враховуючи рекомендації Листа МОН України від 13.03.2020 р. №1/9-169 

«Щодо організації дистанційного навчання в закладах загальної середньої освіти під час 

карантину», наказу відділу освіти Липовецької РДА №27 від 12.03.2020 р. «Про 

призупинення навчального процесу» 

НАКАЗУЮ: 

1.Запровадити в школі на період карантину дистанційне навчання з учнями 1 – 9 класів.  

2.Педагогічним працівникам забезпечити виконання освітніх програм шляхом організації 

освітнього процесу із використанням технологій дистанційного навчання, та,  у виняткових 

випадках,  шляхом ущільнення графіку освітнього процесу. 

3.Запровадити для педпрацівників гнучкий (дистанційний) режим роботи без обов’язкової 

присутності у приміщенні закладу і самостійним плануванням свого робочого дня. 

3.Педагогічним працівникам закладу: 

3.1.Скласти індивідуальні плани самоосвіти на період карантину та забезпечити їх 

виконання. 

3.2.Відкоригувати календарно – тематичне планування з метою виконання навчальних 

програм шляхом дистанційного навчання. 

3.3.Керувати дистанційним навчанням учнів, використовуючи сучасні технології та 

здійснювати перевірку виконаних завдань. 
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3.4.Листування з адміністрацією здійснювати шляхом використання системи електронної 

взаємодії або шляхом надсилання сканкопій листів на електронну адресу школи 

kozschool@ukr.net. 

4. Заступнику директора з навчально-виховної роботи  Ніколайчук Г.В. надати необхідну 

методичну допомогу вчителям, скоординувати їх роботу протягом карантину. 

5.Класним керівникам і класоводам регулярно готувати і доводити до учнів і батьків 

рекомендації виховного, психологічного, медичного характеру на час карантину в 

телефонному режимі  та використовуючи мобільний додаток Viber. 

6.Заступнику директора школи з навчально-виховної роботи Ніколайчук Г.В. наказ 

розмістити на сторінці сайту відділу освіти Липовецької РДА та ознайомити всіх членів 

педагогічного колективу шляхом надсилання сканкопій наказу на електронні адреси 

педпрацівників. 

8.Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

Директор    школи:                  С.Т. Романенко                                                 
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