
 

 

Опорний заклад освіти 

«Грицівський  ліцей» 

Грицівської селищної ради 

Шепетівського району 

Хмельницької  області 

 

                                                             НАКАЗ 
 

12.03.2020                                          Гриців                                         №   - ОД 

 

Про роботу закладу освіти 

на період карантину 

Відповідно до статті 29 Закону України «Про захист населення від 

інфекційних хвороб», постанови Кабінету Міністрів України  від 11.03.2020 

№ 211З з метою запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 

НАКАЗУЮ: 

1. Запровадити з 12.03.2020 по 03.04.2020 дистанційну роботу на дому 

педагогічним працівникам Грицівського ліцею. 

2. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Малишко І.В.  

організувати виконання навчальних планів і програм шляхом 

організації освітнього процесу із використанням технологій 

дистанційного навчання, що не передбачає відвідування закладу освіти 

її здобувачами, та у виняткових випадках шляхом ущільнення графіку 

освітнього процесу, а також виконання педагогічними працівниками 

іншої роботи (організаційно-педагогічної, методичної, наукової, 

самоосвіти за індивідуальним планом ). Передбачити електронний звіт 

для педагогічних працівників про проведену роботу в період 

карантину. 

3. Завідуючому господарством Кохановському А.А. запровадити гнучкий  

режим роботи для працівників технічного та обслуговуючого 

персоналу з метою забезпечення життєдіяльності навчального закладу.  

4. Всім працівникам Грицівського ліцею упродовж робочого часу, 

визначеного правилами внутрішнього трудового розпорядку: 

виконувати обов’язки, передбачені трудовим договором, 

відповідати на дзвінки керівника; 

перевіряти електронну пошту та оперативно відповідати на листи; 

організувати та проводити за розпорядженням керівника навчальний 

процес за допомогою дистанційних технологій; 

 

 

 



 

 

складати або корегувати навчальні плани, готувати навчальні 

матеріали, керувати дистанційним навчанням учнів, перевіряти 

домашні завдання через електронну пошту, надсилати тести для 

перевірки знань учнів; 

фіксувати результати навчання учнів; 

заповнення класних журналів перенести на кінець закінчення 

епідеміологічного періоду. 

5. Учасникам освітнього процесу дотримуватись заборони проведення 

освітніх, культурних, спортивних та інших масових заходів та 

відвідування закладу освіти в період карантину, крім працівників, які 

забезпечують життєдіяльність навчального закладу і працюють за 

окремим графіком. 

6. Сестрі медичній Фещук Т.А. своєчасно проводити інформування 

здобувачів освіти та працівників щодо заходів профілактики проявів 

хвороби та дій у випадку захворювання. Організувати  профілактичну 

та дезінфекційну роботу щодо запобігання поширенню корона вірусу 

СОVID – 19. 

7. Відтермінувати проведення атестації педагогічних працівників та 

проведення засідань атестаційної комісії. 

8. Призупинити проведення особистого прийому громадян в навчальному 

закладі. 

9. Завідуючому господарством Кохановському А.А. посилити контроль за 

санітарно-профілактичними заходами та пропускним режимом у  

будівлі Грицівського ліцею. 

10. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

Директор Грицівського ліцею                                          Віктор СТАРИЙ      

 


