
 

УКРАЇНА 

ЛИПОВЕЦЬКА РАЙОННА РАДА 

КОМУНАЛЬНИЙ ОПОРНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ 

«ЛИПОВЕЦЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-1ІІ СТ.№( ІМ. В. ЛИПКІВСЬКОГО 

ЛИПОВЕЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ» 

НАКАЗ 

23 вересня 2021р. Лнповець № //J" 

Щодо організації освітнього 

процесу в КОЗО «Липовецька загальноосвітня школа І-ІІІ ст.  

№1 ім. В. Липківського Липовецької районної ради  

Вінницької обл.», Попівській філії, Славнянській філії І-ІІ ст. 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 року № 

1236 “Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних 

заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої корона вірусом SARS- CoV-2( із змінами від 

20.09.2021р. №1003), протокольного рішення Державної комісії з питань техногенно-

екологічної небезпеки та надзвичайних ситуацій від 21 вересня 2021 року № 35, 

враховуючи вимоги протокольного рішення засідання обласного Штабу з ліквідації 

наслідків надзвичайної ситуації на території Вінницької області від 20 вересня 2021 року 

№ 8 та вимоги протокольного рішення засідання Липовсцької міської комісії з питань 

техногенно - екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 23 вересня 2021 року № 

13, протокольного рішення педагогічної ради КОЗО та філій від 23.09.2021р. №14, з 

метою попередження масових захворювань, 

НАКАЗУЮ: 

1. Продовжити освітній процес КОЗО та філій:  



1.1. Очно в приміщенні школи для 1-4 класів з 23.09.2021р. 

1.2. Дистанційно для 5-11 класів з 23.09.2021р. 

2. Адміністрації закладу, філій: 

2.1. Забезпечити безпечні умови праці для учителів, учнів 1-4 х класів, груп ГПД; 

2.2. Забезпечити суворе дотримання протиепідемічного режиму відповідно до 

Постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 року № 1236 “Про 

встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з 

метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 

COVLD-19, спричиненої корона вірусом SARS-CoV-2( із змінами, Постанови МОЗ від 

26.08.2021 р. № 9 “Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на 

період карантину у зв’язку поширенням коронавірусної хвороби (COV1D-19)”, Листа 

Міністерства освіти і науки України від 23.07.2021 № 1/10-3101 “Щодо особливостей 

організації навчання”. 

2.3. Організувати роботу вчителів - предметників 5-11 класів щодо виконання 

навчальних програм шляхом впровадження елементів дистанційного (індивідуального 

навчання) та використання можливостей інтернет-ресурсів; 

2.2. Надавати методичну підтримку педагогічним працівникам ( шкільна група 

Viber, Zoom платформа, Google Meet); 

2.3. Робочі години педагогічних працівників, що здійснюють дистанційне 

(індивідуальне) навчання облікувати відповідно до навчального навантаження і 

розкладу навчальних занять; 

2.4. Вжити невідкладних заходів, спрямованих на мінімізацію безпосередніх 

фізичних контактів між учасниками освітнього процесу; 

2.5. Заборонити проведення будь-яких масових освітніх, спортивних та 

культурно-мистецьких заходів, організованих екскурсійних поїздок, виїзди груп учнів у 

туристичні подорожі. 

3. Класоводам 1-4 класів та класним керівникам 5-11 класів: 

3.1. Повідомити здобувачів освіти та їх батьків про продовження освітнього 

процесу у очному режимі 1-4 класи, 5-11 класи у дистанційному режимі;  



3.2. Поновити або створити предметні групи у Viber та приєднати до них 

учителів - предметників та заступника з навчально-виховної роботи Терещенко 

О.В.; 

3.3. Надіслати учням та батькам інформацію щодо профілактики гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2; 

До 02.11.2020р. 

3.4. Консультувати учнів та їх батьків про організацію освітнього процесу за 

допомогою технологій дистанційного навчання та методи його запровадження в 

телефонному режимі; 

Постійно 

3.5. Контролювати виконання учнями завдань; 

Постійно 

3.6. Здійснювати зворотній зв'язок між усіма учасниками освітнього процесу в 

телефонному та онлайи-режимі. 

Постійно 

4. Педагогічним працівникам закладу: 

4.1. Завантажити на мобільні пристрої або комп’ютерну техніку програму Google 

Meet для проведення нарад, конференцій, навчальних занять, уроків, обміну 

інформацією. 

4.2. Соціальному-педагогу, педагогу-організатору, логопеду, практичному 

психологу, асистенту вчителя 7А класу, керівникам гуртків розробити на період 

дистанційного навчання плани самоосвіти, дистанційного навчання та здати на 

погодження заступнику директора з НВР Терещенко О.В. 

5. Вчителям - предметникам 5-І 1 класів: 

5.1. Забезпечити виконання навчальних проірам, за рахунок дистанційних 

(індивідуальних) форм навчання, інтенсифікації та ущільнення програмового 

матеріалу; 

5.2. Проводити дистанційні уроки згідно з розкладом уроків, тижневим 

навантаженням та навчальними програми, не допускаючи перевантаження учнів, 

шляхом розміщення інформації, навчального матеріалу у предметних групах Viber або 

Google Клас, через платформу Meet;



З наказом ознайомлені: 

 

5.3. Забезпечити здійснення контролю за виконанням завдань (фотозвіти, 

тестові завдання Google Клас, «На Урок», аудіо, відеозаписи, паперовий варіант); 

5.4. Здійснювати запис «Дистанційне навчання» у змісті кожного уроку на лівій 

сторінці класного журналу. 

6. Медичному працівникові Чубатюк І.В. за допомогою Іптернет ресурсів 

забезпечити класних керівників інформаційними матеріалами щодо щодо 

профілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2 

23.09.2021р. 

7. Завгоспу КОЗО Гребнюк Н.В., забезпечити проведення комплексу робіт щодо 

підтримання функціонування інженерних споруд, мереж, комунікацій, а також 

необхідних робіт для відновлення освітнього процесу у закладі. 

8. Порядок роботи працівників закладу, визначити згідно положень Колективного 

договору школи та трудового законодавства України. 

9. Секретарю-друкарці, Ратуш шок Р.М., ознайомити з даним наказом усіх 

працівників закладу освіти, Попівської філії 1-11 ст. 

10. Завідуючому  Славнянської філії 1-11 ст. Пастушснко Л.Г. ознайомити з даним 

наказом працівників філій. 

11. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
 

 
В.о. директора С.В. Мельник 


