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ЄДРПОУ№25077736

НАКАЗ

12.03.2022 р.
Про організацію освітнього процесу
у ліцеї-інтернаті на час
воєнного стану з 14 березня 2022 року

Відповідно до Законів України «Про правовий режим воєнного стану»,
«Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану
в Україні», Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 68-2022
«Про утворення військових адміністрацій», листів Міністерства освіти і
науки України від 06 березня 2022 року № 1/3371-22 «Про організацію
освітнього процесу», від 07.03.2022 № 1/3378-22 «Про практику застосування
трудового законодавства у галузі освіти і науки під час дії правового режиму
воєнного стану», наказу Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної
військової адміністрації від 10.03.2022 року № 69 «Про

організацію

освітнього процесу у закладах освіти Чернівецької області на час воєнного
стану», наказу управління освіти від 11.03.2022 року № 68 " Про організацію
освітнього процесу у закладах загальної середньої освіти Чернівецької
міської територіальної громади на час воєнного стану",

НАКАЗУЮ:
1. Організувати освітній процес у ліцеї-інтернаті з 14 березня 2022 року із
використанням технологій дистанційного навчання (Google classroom, Zoom,
Viber).
2. Навчальні заняття проводити згідно основного розкладу.
3. У разі звернень батьків або представників, що їх замінюють з числа
тимчасово внутрішньо переміщених осіб за заявою одного з батьків
зараховувати та залучати до навчання у ліцеї-інтернаті.
4. Здійснювати заходи цивільного захисту в умовах правового режиму
воєнного стану, під час оголошення повітряної тривоги (переміщення до
місця укриття).
5. Заступнику директора 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;
- здійснювати моніторинг відвідування уроків ліцеїстами;
- провести роз'яснювальну роботу з учасниками освітнього процесу щодо дій
під час військового стану, бомбардувань та перестрілок.
6. Соціальному педагогу Іванюку Р.Я.:
12.03.2022 р. оприлюднити на сайті ліцею-інтернату інформацію щодо
організації освітнього процесу з використанням технологій дистанційного
навчання в ліцеї;
-

розмістити даний наказ на сайті ліцею 12.03.2022 р.

7. Педагогічним працівникам ліцею-інтернату:
дотримуватись розкладу занять з ліцеїстами з урахуванням умов
дистанційного навчання;
щоденно

здійснювати

облік

ліцеїстів,

які

отримують

елементи

дистанційного навчання;
-

систематично оформляти звіти про виконання навчальної програми та

надавати заступнику директора з НВР.

8. Класним керівникам та вихователям:
- 12.03.2022 р. повідомити батьків та ліцеїстів про запровадження освітнього
процесу у дистанційній формі з 14.03.2022 p.;
- 12.03.2022 p. здійснити опитування батьків ліцеїстів про місце перебування
дітей та залучення до дистанційних уроків з 14.03.2022 р. 13.03.2022 р.
доповісти заступнику директора з НВР о 14.00 год.
- здійснювати контроль за відвідування уроків ліцеїстами;
- проводити виховні години згідно плану.
9. Завідуючому господарством Калініченку В.Г.:
проводити дезінфекційний режим у приміщеннях;
провести роз'яснювальну роботу з учасниками освітнього процесу щодо
дій під час військового стану, бомбардувань та перестрілок;
10. Головному бухгалтеру Рибюк J1.B.:
- здійснювати оплату праці педагогічних та технічних працівників на період
дистанційного навчання, встановленої при тарифікації або виходячи з
встановленого посадового окладу.
- ефективно використовувати трудові, фінансові та енергоресурси в умовах
правового режиму воєнного стану.
11. Контроль за виконанням дг

Т.в.о.директора ліцею-інтері

Віталій ЧУМАК

