
 

НАКАЗ 

 

25.03.2021 р.                                              Нетішин                                      №57 

 

Про роботу  

Нетішинської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2  

у період посилення обмежувальних протиепідемічних 

 заходів 29 березня 2021 року  

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 року 

№1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних 

протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України 

гострої респіраторної хвороби COVID -19, спричиненої коронавірусом 

SARSCoV-2» (зі змінами від 22.03.2021 року), на виконання пункту 4.5 

протоколу позачергового засідання Нетішинської міської комісії з питань ТЕБ і 

НС (протокол №4 від 24.03.2021 року), наказу управління освіти виконавчого 

комітету Нетішинської міської ради від 25.03.2021 року №39 “Про посилення 

обмежувальних заходів із запобігання поширенню гострої респіраторної 

хвороби COVID -19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”, з метою 

зниження темпів поширення гострої респіраторної хвороби COVID -19 та 

забезпечення посилення протиепідемічних заходів,  

НАКАЗУЮ:  

 

1.  Заборонити відвідування закладу освіти її здобувачами, крім з учнів 1-4 

класів 

з  29 березня 2021 року. 

2. Працівникам Нетішинської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2: 

2.1. забезпечити неухильне виконання постанови Кабінету Міністрів України 

від 09.12.2020 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» (зі змінами від 22.03.2021 року), пункту 4.5 

протоколу позачергового засідання Нетішинської міської комісії з питань ТЕБ і 

НС (протокол №4 від 24.03.2021 року) 

на період карантину; 

2.2.організувати проведення широкої роз’яснювальної роботи щодо доведення 

вимог постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 року №1236 «Про 

встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних 

заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID -19, спричиненої коронавірусом SARSCoV-2» (зі 

змінами від 22.03.2021 року) 

 на період карантину; 

3. Організувати освітній процес для здобувачів освіти 5-11 класів у 

дистанційному форматі, використовуючи платформу «G suite for education» для 



роботи у синхронному та асинхронному режимі, відповідно до «Положення про 

дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти», затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України від 08.09.2020 року №1115, 

зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 вересня 2020 року за 

№941/35224 та «Положення про дистанційне навчання» затверджене наказом 

Міністерства освіти і науки України від 25.04.2013 року № 466, зареєстрованим 

у Міністерстві юстиції України 30 квітня 2013 року за № 703/ 23235 

  з 29 березня 2021 року. 

4. Лідії Касянчук,   заступнику директора з навчально-виховної роботи, Оксані 

Стоянівській, заступнику директора з виховної роботи забезпечити: 

4.1 організацію з 29 березня 2021 року освітнього процесу в 5-11-х класах  із 

використанням технологій дистаційного  навчання у синхроному та 

асинхроному режимах;  

4.2   комп`ютерною технікою класні кімнати підконтрольних класів (за 

необхідності); 

4.3     моніторинг  та контроль  якості дистанційного  навчання  відповідно до 

предметів, які контролює згідно посадових обов`язків.                                 

5. Вчителям Нетішинської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 забезпечити: 

5.1 дистанційне навчання учнів 5-11-х  класів, використовуючи платформу «G 

suite for education» для роботи у синхронному та асинхронному режимі, 

відповідно до освітньої програми та розкладу занять; 

5.2 використовувати доступні засоби комунікації (телефонний зв'язок) для 

учнів, які не можуть взяти участь у синхронному режимі з поважних причин 

(стан здоров`я, відсутність доступу до мережі Інтернет або технічних засобів 

навчання тощо); 

5.3 використовувати платформи  ZOOM, Viber тощо як резервний варіант для 

організації  дистанційного навчання. 

5.4 збереження комп’ютерної техніки, яка використовувалась для надання 

дистанційних освітніх послуг в період користування на уроці та передачу її в 

належному стані наступному вчителю. 

6. Класним керівникам 5-11-х класів: 

6.1. перевірити наявність комп’ютерної техніки у кабінеті навчання ввіреного 

вам класу;  

6.2. здійснити перевірку та дієвість мережі інтернет  у кабінеті, підключивши 

наявні ноутбуки чи комп`ютери до мережі та Google meet; 

6.3. забезпечити збереження комп’ютерної техніки, яка використовувалась для 

надання дистанційних освітніх послуг у ввіреному вам класі та передачу її в 

належному стані  вчителю на якого покладена матеріальна відповідальність. 

6.4. забезпечити співпрацю з батьками та вчителями для координації 

дистанційного навчання учнів. 

 

7. Калініченку Дмитру, Алісі Добронравовій, інженерам-електронікам,  надати 

технічну допомогу класним керівникам 5-11 класів щодо забезпечення 

дистанційного навчання,  

у разі звернення педагога. 



8. Відповідальність за збереження персональних ком`ютерів (ноутбука) під час 

проведення дистанційного навчання покладається на: 

8.1. вчителя-предметника, з моменту отримання доступу до ПК  та його 

передачі наступному вчителю; 

8.2. класного керівника відповідного  класу чи завідуючого кабінетом де стоїть  

ПК. 

9. Марії Єфімчук, медичній сестрі: 

9.1. організувати проведення протиепідемічних заходів затверджених 

постановою Головного державного санітарного лікаря України від 22.08.2020 

року №50; 

9.2. забезпечити інформаційно-просвітницьку роботу з батьками та учнями 

школи з профілактики поширення захворювання на коронавірусну інфекцію 

COVID-19 

10.  Запровадити з 29 березня 2021 року дистанційний режим роботи, 

педагогічним працівникам, які мають технічні можливості забезпечення 

дистанційного навчання учнів 5-11-х  класів на дому, використовуючи 

платформу «G suite for education» для роботи у синхронному та асинхронному 

режимі, відповідно до освітньої програми та розкладу занять. 

11. Забезпечити спілкування між працівниками закладу, проведення нарад, 

семінарів, педагогічних рад, зустрічей з батьками виключно в онлайн-форматі 

на період карантину. 

12. Любові Костюк, заступнику директора з господарської роботи, забезпечити 

режим прибирання, з урахуванням протиепідемічних заходів затверджених 

постановою Головного державного санітарного лікаря України від 22.08.2020 

року №50. 

13. Розмістити на сайті підпорядкованого закладу звернення-роз’яснення про 

режим роботи закладу в період карантину до 26.03.2021 року. 

14. Відповідальність за виконання наказу покласти на  Лідію Касянчук, Панчук 

Т.Є., заступників директора з навчально-виховної роботи, Оксані Стоянівській, 

заступника директора з виховної роботи, Любові Костюк, заступника директора 

з господарської роботи. 

15. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

Т. в. о. директора школи                                                                 Лідія КАСЯНЧУК 

 


