
УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Скитківська загальноосвітня школа І-ІІ ст.
Липовецької міської ради Вінницького району Вінницької області

.

НАКАЗ

Від 02.03.2021 р № 16

Про організацію  роботи школи в умовах карантину
з 03 березня 2021 року

Відповідно до статті 29 Закону України «Про захист населення від

інфекційних хвороб» з метою запобігання поширенню на території України

коронавірусуCOVID-19, Тимчасових правил затверджених Постановою

головного державного санітарного лікаря України №50 та Постановою

Головного санітарного лікаря України №55 від 22.09.2020 «Про

затвердження протиепідемічних заходів у закладах загальної середньої освіти

на період карантину у зв’язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID-

19)», Згідно з Положенням про дистанційну форму здобуття повної загальної

середньої освіти, затвердженим наказом МОН від 08.09.2020 р. № 1115,

зареєстрованому в Міністерстві юстиції України від 28.09.20.р. за №

941/35224, на виконання наказу Департаменту освіти і науки Вінницької

ОДА, відповідно до протоколу засідання комісії з питань техногенно –

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Липовецької міської ради  від

02. .03.2021 р. № 4,

НАКАЗУЮ:

1. Запровадити з 03.03.2021 дистанційну форму роботи з учнями 1 – 4
класів.

2. Затвердити даним наказом гнучкий графік роботи педпрацівників
упродовж робочого часу, визначеного Правилами внутрішнього
трудового розпорядку, відповідно до Методичних рекомендацій щодо
встановлення гнучкого режиму робочого часу, затверджених



Міністерством праці та соціальної політики України від 04.10.2006 р.
№ 359.

3. Заборонити проведення усіх масових заходів за участю більш ніж 20
осіб ( у разі проведення заходів до 20 осіб дотримуватися дистанції між
учасниками не менше  1.5 метра

4. Затвердити використання конкретних освітніх платформ, інструментів
за допомогою яких організовуватиметься освітній процес під час
дистанційного навчання, а саме Classrum, Coogl Meet. Освітні
платформи « Всеосвіта», « На урок», за вибором учителя.

5. Визначити режим проведення занять ( синхронний, асинхронний – з
урахуванням доцільності, освітніх потреб учнів).

6. Забезпечувати регулярне відстеження результатів дистанційного
навчання учнів, а також забезпечити за потреби їм підтримку в
освітньому процесі.

7. Звітування про дистанційну роботу забезпечити веденням щоденника
фіксації проведених занять.

8. Педагогічним працівникам:
8.1. Забезпечити виконання освітніх програм та організувати освітній

процес ( заняття, консультації тощо) з використанням технологій
дистанційного навчання, що не передбачає відвідування
здобувачами освіти навчального закладу; у виняткових випадках
шляхом ущільнення графіку освітнього процесу, а також виконання
працівниками організаційно-педагогічної, методичної, наукової
роботи тощо.

8.2. Скласти або відкорегувати навчальні плани, керувати дистанційним
навчанням учнів, перевіряти завдання через електронну пошту
тощо.

9. Адміністрації школи на період карантину забезпечити:
9.1. Проведення інформування здобувачів освіти та працівників щодо

профілактики , проявів хвороби та дій у випадку захворювання.
10.Техпрацівникам школи проводити в приміщенні профілактичні та

дезінфекційні заходи щодо запобігання поширенню вірусу.
11.Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор школи                              Т. В. Мелінчук.



УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Скитківська загальноосвітня школа І-ІІ ст.
Липовецької міської ради Вінницького району Вінницької області

.

НАКАЗ

Від 22.02.2021 р № 14

Про організацію  роботи школи в умовах карантину
з 23 лютого 2021 року

Відповідно до статті 29 Закону України «Про захист населення від

інфекційних хвороб» з метою запобігання поширенню на території України

коронавірусуCOVID-19, Тимчасових правил затверджених Постановою

головного державного санітарного лікаря України №50 та Постановою

Головного санітарного лікаря України №55 від 22.09.2020 «Про

затвердження протиепідемічних заходів у закладах загальної середньої освіти

на період карантину у зв’язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID-

19)», Згідно з Положенням про дистанційну форму здобуття повної загальної

середньої освіти, затвердженим наказом МОН від 08.09.2020 р. № 1115,

зареєстрованому в Міністерстві юстиції України від 28.09.20.р. за №

941/35224, на виконання наказу Департаменту освіти і науки Вінницької

ОДА, відповідно до протоколу засідання комісії з питань техногенно –

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Липовецької міської ради  від

22. .02.2021 р. № 3,

НАКАЗУЮ:

1. Запровадити з 03.03.2021 дистанційну форму роботи з учнями 5 – 9
класів.

2. Запровадити для учнів 1- 4 класів навчання очно в приміщення школи з
дотриманням усіх карантинних вимог.



3. Затвердити даним наказом гнучкий графік роботи педпрацівників
упродовжробочого часу, визначеного Правилами внутрішнього
трудового розпорядку, відповідно до Методичних рекомендацій щодо
встановлення гнучкого режиму робочого часу, затверджених
Міністерством праці та соціальної політики України від 04.10.2006 р.
№ 359.

4. Заборонити проведення усіх масових заходів за участю більш ніж 20
осіб ( у разі проведення заходів до 20 осіб дотримуватися дистанції між
учасниками не менше  1.5 метра

5. Затвердити використання конкретних освітніх платформ, інструментів
за допомогою яких організовуватиметься освітній процес під час
дистанційного навчання, а саме Classrum, Coogl Meet. Освітні
платформи « Всеосвіта», « На урок», за вибором учителя.

6. Визначити режим проведення занять ( синхронний, асинхронний – з
урахуванням доцільності, освітніх потреб учнів).

7. Забезпечувати регулярне відстеження результатів дистанційного
навчання учнів, а також забезпечити за потреби їм підтримку в
освітньому процесі.

8. Звітування про дистанційну роботу забезпечити веденням щоденника
фіксації проведених занять.

9. Педагогічним працівникам:
9.1. Забезпечити виконання освітніх програм та організувати освітній

процес ( заняття, консультації тощо) з використанням технологій
дистанційного навчання, що не передбачає відвідування
здобувачами освіти навчального закладу; у виняткових випадках
шляхом ущільнення графіку освітнього процесу, а також виконання
працівниками організаційно-педагогічної, методичної, наукової
роботи тощо.

9.2. Скласти або відкорегувати навчальні плани, керувати дистанційним
навчанням учнів, перевіряти завдання через електронну пошту
тощо.

10.Адміністрації школи на період карантину забезпечити:
10.1. Проведення інформування здобувачів освіти та працівників щодо

профілактики , проявів хвороби та дій у випадку захворювання.
11.Техпрацівникам школи проводити в приміщенні профілактичні та

дезінфекційні заходи щодо запобігання поширенню вірусу.
12.Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор школи                              Т. В. Мелінчук.



УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

Скитківська загальноосвітня школа І-ІІ ст.
Липовецької районної ради Вінницької області

.

НАКАЗ

Від 28.12.2020 р № 81

Про продовження карантину

На виконання вимог постановиКабінету Міністрів України віл 09 грудня
2020 року № 1236 «Про встановлення карантину та впровадження
обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню
на території України гострої респіраторної хвороби, спричиненої
коронавірусом », з метою упередження захворюваності серед усіх учасників
освітнього пронесу,

НАКАЗУЮ:
1.1. Продовжити карантин в закладі освіти до 28 лютого 2021

року.
1.2. Заборонити проведення усіх масових святкових заходів за участю

більш як 20 осіб. При проведенні для однієї групи чи класу обов'язково
дотримуватися фізичної дистанції не менше 1,5 метра без присутності
відвідувачів.

1.3. Заборонити відвідування закладу освіти здобувачами освіти
групами кількістю більш як 20 осіб з 19 грудня 2020 року.

1.4. Заборонити відвідування закладу освіти у разі, коли на самоізоляції
через контакт з особою з підтвердженим діагнозом перебуває більш як 50%
здобувачів освіти та персоналу.

1.5. Врахувати, шо додатковими обмежувальними заходами з 00 годнн
00 хвилин 8 січня 2021 року до 00 годин 00 хвилин 25 січня 2021 року
забороняється відвідування закладу освіти усіх типів незалежно від форми
власності їх здобувачами, крім закладів дошкільної освіти та спеціальних
закладів освіти.



1.6. Не змінювати терміни зимових канікул в закладі
загальної середньої освіти з 25 грудня 2020 року по 10 січня 2021 року.

1.7.Продовжити роботу по забезпеченню працівників засобами
індивідуального та колективного захисту.

1.8. Суворо дотримуватися протиепідемічних вимог чинного
законодавства усіма працівниками, здобувачами освіти.

2. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор школи                              Т. В. Мелінчук.



УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

Скитківська загальноосвітня школа І-ІІ ст.
Липовецької районної ради Вінницької області

.

НАКАЗ

Від 28.12.2020 р № 82

Про організацію освітнього процесу
з 11.01.2021 року

На виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України віл 09 грудня
2020 року № 1236 «Про встановлення карантину та впровадження
обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню
на території України гострої респіраторної хвороби  , спричиненої
коронавірусом », на виконання наказу відділу освіти № 78 від 17.12.2021
року, рішення педагогічної ради протокол № 3 від 28.12.2021 року, з мстою
упередження захворюваності серед усіх учасників освітнього пронесу та
належного виконання освітніх програм,

НАКАЗУЮ:
1.1. Усім педагогічним працівникам організувати дистанційне

навчання з учнями 1 – 9 класів з 11 січня по 25 січня 2021 року.
1.2. Забезпечити проведення занять за допомогою дистанційних

технологій, керуючись Подоженням про дистанційне навчання
1.3. Зобовязати усіх учасників освітнього процесу та технічний

персонал суворо дотримуватися вимог нормативно-правових
документів, включаючи попередні накази щодо організації
протиепідемічних заходів.

1.4. Для педагогічних працівників на період дистанційного навчання
розробити гнучкий графік роботи.

2. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор школи                              Т. В. Мелінчук.



УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

Скитківська загальноосвітня школа І-ІІ ст.
Липовецької районної ради Вінницької області

.

НАКАЗ

Від 15.01.2020 р № 7

Про організацію  роботи школи в умовах карантину
з 25 січня2021 року

Відповідно до статті 29 Закону України «Про захист населення від

інфекційних хвороб» з метою запобігання поширенню на території України

коронавірусуCOVID-19, Тимчасових правил затверджених Постановою

головного державного санітарного лікаря України №50 та Постановою

Головного санітарного лікаря України №55 від 22.09.2020 «Про

затвердження протиепідемічних заходів у закладах загальної середньої освіти

на період карантину у зв’язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID-

19)», Згідно з Положенням про дистанційну форму здобуття повної загальної

середньої освіти, затвердженим наказом МОН від 08.09.2020 р. № 1115,

зареєстрованому в Міністерстві юстиції України від 28.09.20.р. за №

941/35224, на виконання наказу Департаменту освіти і науки Вінницької

ОДА від 24.12.2020 р. № 325, відповідно до протоколу засідання комісії з

питань техногенно – екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

Липовецької РДА ,

НАКАЗУЮ:

1. Організувати  з 25 .12. 2020 р. навчання очно ( дистанційно або
змішано) для учнів 5 – 9 класів в звичайному режимі з дотриманням
карантинних вимог.



2. Заборонити проведення усіх масових заходів за участю більш ніж 20
осіб ( у разі проведення заходів до 20 осіб дотримуватися дистанції між
учасниками не менше  1.5 метра)

3. Організувати навчання очно для учнів 1 – 4 класів в звичайному
режимі з дотриманням карантинних вимог.

4. Педагогічним працівникам:
4.1. Забезпечити виконання освітніх програм та організувати освітній

процес ( заняття, консультації тощо) в звичайному режимі, у
виняткових випадках шляхом ущільнення графіку освітнього
процесу.

5. Адміністрації школи на період карантину забезпечити:
5.1. Проведення інформування здобувачів освіти та працівників щодо

профілактики , проявів хвороби та дій у випадку захворювання.
6. Техпрацівникам школи проводити в приміщенні профілактичні та

дезінфекційні заходи щодо запобігання поширенню вірусу.
7. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор школи                              Т. В. Мелінчук.



УКРАЇНА
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Скитківська загальноосвітня школа І-ІІ ст.
Липовецької міської ради Вінницької області

.

НАКАЗ

Від 28.02.2021 р № 15

Про продовження карантину

На виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України віл 25 лютого
2021 року № 236 «Про встановлення карантину та впровадження
обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню
на території України гострої респіраторної хвороби, спричиненої
коронавірусом », з метою упередження захворюваності серед усіх учасників
освітнього пронесу,

НАКАЗУЮ:
1.1. Продовжити карантин в закладі освіти  до 28 квітня 2021

року.
1.2. Заборонити проведення усіх масових святкових заходів за участю

більш як 20 осіб. При проведенні для однієї групи чи класу обов'язково
дотримуватися фізичної дистанції не менше 1,5 метра без присутності
відвідувачів.

1.3. Заборонити відвідування закладу освіти здобувачами освіти
групами кількістю більш як 20 осіб .

1.4. Заборонити відвідування закладу освіти у разі, коли на самоізоляції
через контакт з особою з підтвердженим діагнозом перебуває більш як 50%
здобувачів освіти та персоналу.

1.5.Продовжити роботу по забезпеченню працівників засобами
індивідуального та колективного захисту.

1.6. Суворо дотримуватися протиепідемічних вимог чинного
законодавства усіма працівниками, здобувачами освіти.

2. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор школи                              Т. В. Мелінчук.




