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НАКАЗ 

 

22.09.2021                                                                №________  

смт Івано - Франкове 

 

   Про роботу закладу загальної середньої освіти 

під час карантину з 23.09.2021 року 

 

 Відповідно до  Постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 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», Постанови Кабінету Міністрів України від 29 

червня 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», що встановлюють нові карантинні обмеження для запобігання 

поширенню коронавірусної хвороби COVID-19, зі змінами від 13 вересня 2021 р. № 954, а 

саме: «У разі встановлення “жовтого” рівня епідемічної небезпеки додатково до 

обмежувальних протиепідемічних заходів, передбачених пунктом 2
-2

3 цієї постанови, 

забороняється: «“15
1
) відвідування закладів освіти здобувачами освіти, крім закладів 

освіти, в яких не менш як 80 відсотків працівників мають документ, що підтверджує 

отримання повного курсу вакцинації, чи міжнародний, внутрішній сертифікат або 

іноземний сертифікат, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією дозою дводозної 

вакцини (жовті сертифікати), або однією дозою однодозної вакцини чи двома дозами 

дводозної вакцини (зелені сертифікати), які включені Всесвітньою організацією охорони 

здоров’я до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях, негативний 

результат тестування методом полімеразної ланцюгової реакції або одужання особи від 

зазначеної хвороби, чинність якого підтверджена за допомогою Єдиного державного 

вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу 

«Дія» 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1.Перевести здобувачів освіти 5-11-х класів, педагогічних працівників закладу та технічних 

працівників закладу (окрім тих, що закріплені за навчальними кабінетами 1-4-х класів, 

їдальнею та спортивним залом) на дистанційну форму навчання/роботи з 23 вересня 2021 

року. 

 

2. Усім педагогічним працівникам ЗЗСО: 

2.1.Освітній процес здійснювати шляхом проведення дистанційного навчання із 

використанням технологій дистанційного навчання, а саме Інтернет сервісів: Google 

Classroom, Microsoft Teams, Zoom. 
 

3. Педагогам ЗЗСО, враховуючи матеріально-технічні можливості,: 

- організувати систему дистанційного курсу навчання за допомогою сервісу Google Клас; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1236-2020-%D0%BF#n287


- організувати дистанційні онлай уроки шляхом використання системи ZOOM/ 

Microsoft Teams; 

- організувати дистанційне навчання за допомогою платформи для дистанційного та 

змішаного навчання учнів 5 – 11 класів «Всеукраїнська школа – онлайн»; 

- під час освітнього процесу із використання технологій дистанційного навчання 

здійснювати оцінювання результатів навчання здобувачів освіти (при можливості наразі 

фіксувати вчителем (у зручний для нього спосіб), а у подальшому занести до відповідних 

сторінок класного журналу). Якщо технічні можливості не дозволяють провести оцінювання 

навчальних досягнень учнів дистанційно, відтермінувати його проведення до завершення 

епідеміологічної ситуації. 

 

4. Заступникам директора з навчально-виховної роботи Михайлишин О.З., Сташко В.В., 

Шаблінському І.М., Дацко – Онищак О.С.: 

4.1. Здійснювати контроль за роботою учителів та здобувачів освіти під час проведення 

дистанційного навчання із використанням технологій дистанційного навчання шляхом збору 

інформації надісланої від учителів про роботу з класом щодо виконання календарного 

планування, освітніх програм відповідно до тижневого навантаження та розкладу навчальних 

занять. 

 

4.2. У канікулярний період залучити учителів до виконання методичної, організаційно-

педагогічної роботи щодо розроблення та виконання індивідуальних планів професійного 

розвитку, підвищення кваліфікації педагогічних працівників, педагогічної майстерності 

через самоосвіту та підготовки матеріалів до подальшої дистанційної роботи. 

 

5. Заступникам директора школи з навчально-виховної роботи Михайлишин О.З., Сташко 

В.В., Шаблінському І.М., Дацко – Онищак О.С. спільно з класними керівниками 5-11 класів 

організувати інформування здобувачів освіти, їхніх батьків, працівників закладу про умови 

опрацювання навчальних програм та заходи щодо запобігання поширення хвороби, проявів 

хвороби та дій у випадку захворювання шляхом розміщення відповідної інформації на сайті 

школи, фейсбук сторінці, у вайбер групі або індивідуальних консультацій в період 

карантину. 

 

6. Заступнику директора з господарської роботи Цушко Г.І.: 

6.1. Організувати роботу технічних працівників закладу щодо підтримання функціонування 

інженерних споруд, мереж, комунікацій, а також необхідного температурного режиму у 

закладі. 

6.2. Забезпечити контроль щодо економії енергоресурсів. 

 

7. Технічному персоналу школи продовжувати виконувати свої обов’язки, а саме:  

- тричі в день здійснювати вологе прибирання навчальних приміщень; 

- чергувати у навчальному закладі відповідно до графіка; 

- виконувати усі необхідні ремонтні робіти у закладі та на території; 

- чистити і дезінфікувати раковини та інше санітарно-технічне устаткування що три години 

на день; 

- здійснювати обробку приміщень миючими та дезінфікуючими засобами, дозволеними для 

використання МОЗ України. 

 

8. Контроль за здійсненням дистанційного навчання із використанням технологій 

дистанційного навчання, виконанням навчальних планів та програм покласти на заступників 

директора школи з навчально-виховної роботи Михайлишин О.З. (5-11 класи), Сташко В.В. 

(індивідуальне навчання), Шаблінського І.М. (робота гуртків, соціально – психологічної 

служби, педагога – організатора, бібліотекаря), Дацко – Онищак О.С. (інклюзивне навчання, 

робота логопедичної служби). 

 

 



 

9. Загальний контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

Директор ЗЗСО                             М.Ліскевич – Карпа 

   З наказом ознайомлено: 

 

                                О.Михайлишин 

 

                                В.Сташко 

 

                                І.Шаблінський 

 

                               О.Дацко – Онищак 

 

                                Г.Цушко 


