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НАКАЗ 

 

24.01.2022р.          смт Брацлав      № 

 

Про  тимчасове призупинення 

освітнього процесу учнів 5-11 класів 

та запровадження дистанційної  

форми навчання  

 Враховуючи віднесення Вінницької області з 22 січня 2022 року до зони 

«ПОМАРАНЧЕВОГО» рівня епідемічної небезпеки, 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), протокольного рішення Державної 

комісії з питань техногенно-екологічної небезпеки та надзвичайних ситуацій  

та Протоколу № 1 засідання обласної комісії   з  питань ТЕБ та НС від 22 

січня 2022 року за результатами доповіді та з урахуванням обговорень, 

засідання  Брацлавської  селищної  комісії з  питань  техногенно-екологічної  

безпеки  та  надзвичайних  ситуацій, наказу відділу освіти Брацлавської 

селищної ради № 6 від 24.01.2022р. «Про  організацію дистанційної форми 

навчання в закладах загальної середньої освіти під час карантину» 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1.Оганізувати освітній процес на «помаранчевому» рівні епідемічної 

небезпеки з урахуванням обмежувальних протиепідемічних заходів у 

період з 25 січня  до 1 лютого 2022 року у дистанційній формі для учнів 

5-11 класів відповідно до Положення про дистанційну форму  здобуття 

повної загальної середньої освіти, затвердженим наказ МОН від 08 

вересня 2020 року №1115, зареєстрованим Міністерстві юстиції України 

28 вересня 2020 року за №941/35224. 



2.Роботу 1-4 класів забезпечити у звичайному режимі. 

3.Організувати освітній процес для учнів 5-11 класів шляхом використання 

технологій дистанційного навчання на платформі Google Meet, Google 

Classroom. 

 з 25.01.2022 р. по 01.02.2022 р. 

4.Усім працівникам закладу освіти дотримуватись графіку роботи, режиму 

дзвінків та розкладу уроків, затверджених на початку навчального року. 

                                                                          з 25.01.2022 р. по 01.02.2022 р. 

5.Проводити спілкування між учасниками освітнього процесу (наради, 

семінари, зустрічі, батьківські збори) в онлайн-форматі. 

з 25.01.2022 р. по 01.02.2022 р. 

6.Заступнику директора з завчально-виховної роботи Камінській О.М., та 

завідуючому Монастирською філією Вертипороху В.В.: 

6.1. Забезпечити виконання освітніх програм у 5-11класах та засвоєння 

учнями змісту кожного навчального предмету в повному обсязі. 

6.2. Забезпечити консультування  педагогів закладу освіти  з питань 

організації дистанційного    навчання учнів. 

6.3. Здійснювати моніторинг  та контроль за організацією освітнього процесу 

під час дистанційного навчання. 

6.4. Забезпечити ведення класних журналів. 

з 25.01.2022 р. по 01.02.2022 р. 

7.Педагогам-організаторам Пастушенко О.С., Проскуріній Н.В.: 

7.1. Забезпечити виконання плану виховної роботи. 

7.2. Усі заходи організувати в онлайн-режимі. 

7.3. Розміщувати інформацію про заплановані заходи на сайті школи. 

з 25.01.2022 р. по 01.02.2022 р. 

8.Учителям-предметникам 5-11 класів: 

8.1. Перевірити онлайн платформу Google Meet, Google Classroom та 

використовувати її для проведення уроків. 

  До 24.01.2022 р. 

8.2. Проводити навчальні заняття згідно затвердженого розкладу уроків, 

відповідно до Санітарного регламенту для закладів загально середньої освіти, 

затвердженого наказом МОЗ України №2205 від 25.09.2020 р., враховуючи, 

щобезперервнатривалістьнавчальноїдіяльностізтехнічнимизасобаминавчанняуп

родовжнавчальногозаняттяповиннабути: 

            - для учнів 5-7 класів – не більше 20 хвилин; 

           - для учнів 8-9 класів – 20-25 хвилин; 

           - для учнів 10-11(12) класів на 1-й годині занять до 30 хвилин,  

            на 2-й годині    занять – 20 хвилин. 

8.3. Здійснювати  ведення класних журналів, де фіксувати успішність    

здобувачів освіти. 

з 25.01.2022 р. по 01.02.2022 р. 

8.4.Дозволити вчителям-предметникам відповідно до їх заяв проводити уроки 

здому. 

9.Класним керівникам 5-11 класів: 



9.1. Організувати інформування здобувачів освіти 5-11 класів та їх батьків про 

особливості роботи закладу у період обмежувальних протиепідемічних заходів 

з 25 січня до 01 лютого 2022 року. 

 До 24.01.2022 р. 

9.2. Поновити  реєстрацію учнів, які втратили доступ до платформи, а також 

тих учнів, які були зараховані до їхніх класів.   

        До 24.01.2022 р. 

9.3.  Організацію будь-яких заходів проводити лише в онлайн-форматі. 

9.4. Бути на постійному зв’язку з учнями та надавати психологічну          

підтримку під час дистанційного навчання.  

9.5. Проінформувати батьків та здобувачів освіти щодо платформи 

«Всеукраїнська школа онлайн», яка містить відеоуроки, тести та матеріали для 

самостійної роботи. 

9.6.Здійснювати постійний моніторинг здобувачів освіти класу, що не мають 

доступу до дистанційної освіти та інформувати адміністрацію у разі наявності 

таких.           з 25.01.2022 р. по 01.02.2022 р. 

10.  Завгоспу ліцею Чорнобильському Ю.Є.: 

10.1.Забезпечити проведення комплексу робіт щодо підтримання 

функціонування інженерних споруд, мереж, комунікацій, дотримання правил 

безпеки, необхідного температурного режиму в школі; 

10.2. Забезпечити проведення протиепідемічних заходів та дотримання 

санітарно-гігієнічних вимог щодо мікроклімату, режиму провітрювання 

приміщень, вологого прибирання відповідно до графіків, з використанням 

дезінфекційних розчинів у туалетах, коридорах, миття дверних ручок, перил з 

метою запобігання поширенню коронавірусу COVID-19; 

10.3. Забезпечувати щоденний контроль за дотриманням правил пожежної 

безпеки. 

10.4. Не допускати до роботи працівників закладу з підозрою на грип та гострі 

респіраторні вірусні інфекції.     

з 25.01.2022 р. по 01.02.2022 р. 

11. Інженеру-електроніку Швецю О.В.: 

11.1.Своєчасно розміщувати інформацію про особливості організації освітнього 

процесу, режим роботи, розклад уроків та технології дистанційного навчання. 

з 25.01.2022 р. по 01.02.2022 р. 

11.2.Розмістити даний наказ на сайті школи. 

          24.01.2022 р. 

12. Контроль за виконання даного наказу покласти на заступника директора з 

навчально-виховної роботи Камінську О.М. та завідуючого Монастирською 

філією Вертипороха В.В. 

 

Директор ліцею №1       Оксана БІЛОЗІР 

З наказом ознайомлені:               О.Камінська 

   В.Вертипорох    Т.Стрільчук 

   Ю.Чорнобильський 

Вик. Камінська О.М. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


