
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЕСХАРІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ» 

НОВОПОКРОВСЬКОЇ СЕЛИЩ НОЇ РАДИ  

ЧУГУЇВСЬКОГО РАЙОНУ  

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Н А К А З

від 20.01.2022 Есхар № 20

Про запровадження дистанційної 
роботи в ліцеї на період 
дистанційного навчання 
учнів 5-А, 6-11-х класів

На виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню 
освіту», ст. 40 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного 
благополуччя населення", статей 6, 11 Закону України «Про захист населення від 
інфекційних хвороб», 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 СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АІ18-СоУ- 
2» (зі змінами), постанови головного державного санітарного лікаря України від 
06.09.2021 № 10 «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти 
на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (СОУГО- 
19)», наказу Міністерства освіти і науки України від 16.03.2020 № 406 «Про 
організаційні заходи для запобігання поширенню коронавірусу СОУГО-19», 
наказу по ліцею від 20.01.2022 № 19 «Про організацію дистанційного навчання в 
ліцеї в 5-А та 6-11-х класах у зв ’язку із самоізоляцією учнів», відповідно до 
Положення про дистанційну форму здобуття загальної середньої освіти, 
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 08.09.2020 № 
1115, листа Міністерства науки і освіти від 28.08.2021 №1/9-433 «Про окремі 
питання діяльності закладів загальної середньої освіти у новому 2021/2022 
навчальному році», на підставі заяв учителів, які викладають у 5-А та 6-11-х 
класах ліцею, з метою виконання освітніх програм у повному обсязі та



запобігання поширенню серед працівників школи коронавірусної хвороби СОУГО- 
19, н а к а з у ю :

1.Запровадити дистанційну роботу на дому педагогічним працівникам ліцею: 
В.Русановій, вчителю української мови та літератури;
В.Малій, вчителю української мови та літератури;
Л.Леонтьєвій, вчителю української мови та літератури;
Л.Фурсовій, вчителю української мови та літератури;
І.Житеньовій, вчителю російської мови та зарубіжної літератури;
К.Сідей, вчителю історії;
A.Шетілову, вчителю фізики;
Є.Русанову, вчителю інформатики;
О.Бирко, вчителю географії;
B.Литовченко, вчителю мистецтва;
А.Баріновій, вчителю трудогого навчання;
О.Кузнєцову, вчителю фізичної культури;
Г.Єрмолі, вчителю фізичної культури;
М.Малію, вчителю фізичної культури;
Ю.Стриженко, вчителю англійської мови;
Я.Домановій, вчителю англійської мови.

Упродовж періоду дистанційного навчання
2. Працівникам, зазначеним у п. 1, упродовж робочого часу відповідно до 
тижневого педагогічного навантаження на 2021/2022 навчальний рік:
2.1 Відповідати на дзвінки керівника;
2.2 Перевіряти електронну пошту та оперативно відповідати на листи;
2.3 Організувати та проводити за розпорядженням керівника освітній процес за 
допомогою дистанційних технологій;
2.4 Складати або корегувати навчальні плани, готувати навчальні матеріали 
(презентації, стенди, плакати), писати конспекти уроків;
2.5 Керувати дистанційним навчанням учнів: організовувати спільний перегляд 
навчальних фільмів, уроків, перевіряти домашні завдання через електронні 
ресурси, надсилати тести для перевірки знань учнів, перевіряти ці тести.
2.6 Проведені уроки обов’язково записувати в класних журналах згідно з 
розкладом уроків на 2021/2022 навчальний рік, зазначивши форму проведення: 
спільний перегляд, надання он-лайн консультацій, надання теоретичного та



тренувального навчального матеріалу, проведення перевірочної роботи, 
тестування тощо.
2.7 У разі неможливості виконувати посадові обов’язки, зазначені в п.2.1 -  2.6 
даного наказу, негайно повідомляти адміністрацію закладу.

Упродовж періоду дистанційного навчання
3.Класним керівникам 5-А та 6-11-х класів:
3.1 Тримати на постійному контролі питання дистанційного навчання учнів класу;
3.2 Підтримувати постійний зв ’язок із батьками учнів класу, здійснювати 
роз’яснювальну роботу щодо питань дистанційного навчання;
3.3 Здійснювати виховну роботу з класом за допомогою технологій дистанційного 
навчання відповідно до плану роботи закладу на 2021/2022 навчальний рік та 
плану виховної роботи класу.

Упродовж періоду дистанційного навчання
4.В.Кравцовій, заступнику директора з навчально-виховної роботи, тримати на 
постійному контролі питання організації дистанційної роботи працівників школи.
5.Н.Карбазіній, медичній сестрі ліцею, тримати на постійному контролі стан 
здоров’я учнів та працівників закладу, не допускати до роботи або навчання осіб з 
ознаками ГРЗ.
6. Л.Сазоновій, завідувачу господарством ліцею:
6.1 Залучити до прибирання території ліцею прибиральниць приміщень закладу ;
6.2 Тримати на постійному контролі проведення санітарно-профілактичних 
заходів в ліцеї.
7.. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор ліцею

З наказом ознайомлені:
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