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НАКАЗ 
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01.11.2021р. 

Про організацію дистанційного 

навчання з 1 листопада 2021 року ' * 
• ' й •І ' ' І 

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 13.09.2021р. 

№ 954 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 

09.12.2020 р. № 1236 "Про встановлення карантину та запровадження 

обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню 

на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2" і від 29.06.2021 р. № 677 "Деякі питання 

формування та використання сертифіката, що підтверджує вакцинацію від 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-

CoV-2, негативний результат тестування або одужання особи від зазначеної 

хвороби", рішення позачергового засідання обласної комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 31.10.21р. №і 

20, з метою збереження життя та здоров'я ліцеїстів, 
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НАКАЗУЮ: 

1. Організувати освітній процес у ліцеї-інтернаті з 1 листопада 2021 р. з 

використанням технологій дистанційного навчання (Google classroom, Zoom). 
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2. Навчальні заняття проводити згідно основного розкладу. 

3. Заступнику з НВР Чумаку В.М.: 

- щоденно здійснювати організацію, координацію та контроль за виконанням 

освітніх програм вчителями, в тому числі тих, які здійснюють викладацьку 

роботу з погодинною оплатою праці; ' 

- продовжити моніторинг захворюваності здобувачів освіти та надавати 

результати моніторингу щоденно в управління освіти Чернівецької міської 

ради до 10.00 год.; 

- посилити заходи та продовжити роз'яснювальну роботу з учасниками 

освітнього процесу щодо запобігання поширенню гострої респіраторної! 

хвороби, спричиненої коронавірусом COVID-19, спрямовану на безпеку та 

профілактику захворюваності. 

4. Соціальному педагогу Іванюку Р.Я.: 
- 01.11.2021 р. оприлюднити на сайті ліцею-інтернату інформацію щодо 

організації освітнього процесу з використанням технологій дистанційного 
і 

навчання в ліцеї; 

розмістити даний наказ на сайті ліцею 01.11.21р. 

5. Педагогічним працівникам ліцею: | 

дотримуватись розкладу занять з ліцеїстами з урахуванням умов1 

дистанційного навчання; 

щоденно здійснювати облік ліцеїстів, які отримують елементи 
! 

дистанційного навчання; 

систематично оформляти індивідуальні плани роботи та звіти про 

виконання навчальної, методичної та організаційно-педагогічної роботи в 

умовах дистанційного навчання. 



6. Класним керівникам та вихователям: 

- продовжити щоденний моніторинг та інформування заступника директора 

з НВР Чумака В.М. щодо захворюваності ліцеїстів; 

03.11.2021 р. провести виховні години в онлайн-режимі 

7. Завідуючому господарством Калініченку В.Г.: 

проводити дезінфекційний режим у приміщеннях; 

- провести роз'яснювальну роботу серед працівників щодо дотримання 

правил особистої гігієни; 

8. Головному бухгалтеру Рибюк JI.B.: 

здійснити оплату праці педагогічних та технічних працівників на період 

карантину у розмірі, встановленому при тарифікації або виходячи з 

встановленого посадового окладу. 

9. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

Директор ліцею-інтернату 

"Викот 
Заст. директор з НВР 

Сергій СТУКАЛО 
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