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Наказ 
 

25.01.2022р.                                                                                                         № 

 

Про заходи щодо оголошення  

встановлення карантину та  

запровадження обмежувальних 

протиепідемічних заходів  в  

Нагуєвицькій СЗШ І-ІІІ ст.  

ім. Івана Франка 

  

На виконання протоколу позачергового засідання обласної комісії з 

питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій від 25.01.2022 

№ 2, протоколу позачергового засідання міської комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій від 25.01.2022 № 2, 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 коронавірусом SARS-CoV-2» 

(із змінами), можливим різким ростом захворювання на сезонний Грип та ГРВІ 

та з метою протиепідемічних заходів, пов’язаних з поширенням захворювань 

серед учасників освітнього процесу, 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Ввести, додатково до раніше встановлених карантинних обмежень, 

карантинні заходи у закладах загальної середньої та позашкільної освіти 

Дрогобицької МТГ, з 00 год. 00 хв. 26 січня 2022 року з врахуванням 

норм передбачених нормативними документами для «червоного» рівня 

епідемічної небезпеки поширення гострої респіраторної хвороби 

CОVID-19 спричиненою корона вірусом SARS-CoV-2. 



2. Заборонити проведення масових заходів у Нагуєвицькій СЗШ І-ІІІ ст. ім. 

Івана Франка 

3. Перевести, з 26.01.2022, до 00 год. 00 хв. 05.02.2022, освітній процес у 

Нагуєвицькій СЗШ І-ІІІ ст. ім. Івана Франка з 1-11 класів  на дистанційне 

навчання. 

4. Організувати проведення роз'яснювальної роботи серед учасників 

освітнього процесу щодо правил поведінки під час карантину, в т.ч. 

рекомендувати батькам обмежити пересування у межах міста без 

необхідності та забезпечити перебування малолітніх дітей за місцем 

проживання; довести норми передбачені постановою КМУ  від 09 грудня 

2020 року № 1236 (із змінами).  

5. На час карантину рекомендую організувати освітній процес для учнів 1-

11 класів шляхом використання електронних технологій дистанційного  

навчання. 

                                                                        з 26.01.2022 р. по 05.02.2022 р. 

6. Усім працівникам закладу освіти дотримуватись графіку роботи, режиму 

дзвінків та розкладу уроків, затверджених на початку навчального року. 

                                                                        з 26.01.2022 р. по 05.02.2022 р. 

7. Проводити спілкування між учасниками освітнього процесу ( наради, 

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

                                                                                 з 26.01.2022 р. по 05.02.2022 р. 

8. Заступникам директора з НВР Корчу І.М., Риб’як О.М.: 

8.1. Забезпечити виконання освітніх програм у 1-11 класах та засвоєння 

учнями змісту кожного навчального предмету в повному обсязі. 

8.2. Забезпечити консультування педагогів школи з питань організації 

дистанційного навчання учнів. 

8.3. Здійснювати моніторинг та контроль за організацією освітнього 

процесу під час дистанційного навчання. 

8.4. Забезпечити ведення класних журналів.  

                                                                                 з 26.01.2022 р. по 05.02.2022 р. 

9. Заступнику з виховної роботи Бараняк Л.І.: 

9.1. Забезпечити виконання виховної роботи. 

9.2. Усі заходи організувати в онлайн-режимі. 

9.3. Розміщувати інформацію про заплановані заходи на сайті школи. 

                                                                                 з 26.01.2022 р. по 05.02.2022 р. 

10. Учителям-предметникам з 1-11 класів: 

10.1. Проводити навчальні заняття згідно затвердженого розкладу уроків. 

Відповідно до Санітарного регламенту для закладів загальної середньої 

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

враховуючи, що безперервна тривалість навчальної діяльності з 

технічними заходами навчання упродовж навчального заняття повинна 

бути: 

         - для учнів 1 класу – не більше 10 хв. 

     - для учнів 2-4 класів – не більше 15 хв. 



         - для учнів 5-7 класів – 20 хв. 

         - для учнів 10-11 класів на 1-й годині занять до 30 хв., на 2 –й годині 

занять – 20 хв. 

10.2. Здійснювати ведення класних журналів, де фіксувати успішність 

здобувачів освіти. 

                                                                                 з 26.01.2022 р. по 05.02.2022 р. 

11. Класним керівникам 1-11 класів: 

11.1. Організувати інформування здобувачів освіти 1-11 класів та їх 

батьків про особливості роботи закладу у період обмежувальних 

протиепідеміологічних заходів з 26 січня по 05 люте 2022 року. 

                                                                                                          До 26. 01.2022р. 

11.2. Організацію будь-яких заходів проводити лише в онлайн-формі. 

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

підтримку під час дистанційного навчання. 

11.4. Проінформувати батьків та здобувачів освіти щодо платформи « 

Всеукраїнська школа онлайн», яка містить відеоуроки, тести та 

матеріали для самостійної роботи. 

11.5. Здійснювати постійний моніторинг здобувачів освіти класу, що тне 

мають доступу до дистанційної освіти та інформувати адміністрацію 

у разі наявності таких.  

                                                                                 з 26.01.2022 р. по 05.02.2022 р. 

12. Завгоспу школи Голубицькому І.Л.:  

12.1. Забезпечити проведення протиепідеміологічних заходів та 

дотримання санітарно-гігієнічних вимог щодо мікроклімату, режиму 

провітрювання приміщень, вологого прибирання відповідно до графіку, 

з використанням дезінфекційних розчинів у туалетах. Коридорах, миття 

дверних ручок. Перил з метою запобігання поширенню коронавірусу 

COVID-19; 

12.2. Забезпечити проведення комплексу робіт щодо підтримання 

функціонування інженерних споруд, мереж, комунікацій, дотримання 

правил безпеки, необхідного температурного режиму в школі; 

12.3. Забезпечувати щоденний контроль за дотриманням правил 

пожежної безпеки; 

12.4. Забезпечувати щоденний контроль за пропускним режимом у 

закладі освіти. 

                                                                                 з 26.01.2022 р. по 05.02.2022 р. 

13. Учителю інформатики Моцько О.С., відповідальній за роботу 

дистанційних мереж навчання та АСУОП; 

    14. Заступнику директора з НВР Корчу І.М.: 

14.1. Своєчасно розміщувати інформацію про особливості організації 

освітнього процесу, режим роботи, розклад уроків та технології 

дистанційного навчання; 

14.2. Розмістити даний наказ на сайті школи. 

    15. Довести наказ до відома учасників освітнього процесу.  



16. Координацію щодо виконання даного наказу покласти на заступників 

директора з НВР Корча І.М., Риб’як О.М. 

17.Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Директор школи:                                                                                Т. М. Чапля 
  

З наказом ознайомлені: 

  

Корч І.М.__________________________________________________________ 

Риб’як О.М.________________________________________________________ 

Бараняк Л.І.________________________________________________________ 

Голубицький І.Л.___________________________________________________ 

Олійник М.Й.______________________________________________________ 

Чапля Г.М._________________________________________________________ 

Мілєва Л.С.________________________________________________________ 

Шумеляк Л. М._____________________________________________________ 

Винницька Г.В._____________________________________________________ 

Мацько О.С._______________________________________________________ 

Чапля І. І.__________________________________________________________ 

Чапля І.В.__________________________________________________________ 

Степаник В.С.______________________________________________________ 

Фирта Г.П._________________________________________________________ 

Лихтей М.Б.________________________________________________________ 
 

 


