
КОМ УНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЕСХАРІВСЬКИ Й  ЛІЦЕЙ» 

НОВОПОКРОВСЬКОЇ СЕЛИЩ НОЇ РАДИ  

ЧУГУЇВСЬКОГО РАЙОНУ  

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

II А К А З

від 10.02.2022 Есхар № 35

Про організацію освітнього 
процесу в ліцеї з 14.02.2022

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 М іністрів 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 СОУЮ -19, спричиненої 

коронавірусом 8АК8-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 М іністерства освіти 

і науки України від 16.03.2020 № 406 «Про організаційні заходи для 

запобігання поширенню коронавірусу СОУЮ -19», розпорядження голови 

Новопокровської селищної ради від 28.01.2022 № 18 “Про переведення учнів 5- 

11 класів на дистанційну форму навчання”, наказу відділу освіти, культури, 

спорту та молоді Новопокровської селищної ради від 28.01.2022 № 12 «Про 

переведення 5-11-х класів закладів загальної середньої освіти Новопокровської 

селищної ради на дистанційну форму навчання», наказу по ліцею від 02.08.2021 

№ 100 «Про порядок організації освітнього процесу в ліцеї в умовах карантину 

та призначення відповідального за дотримання Протиепідемічних заходів у



закладах освіти в період карантину в зв ’язку з поширенням коронавірусної 

хвороби (СОУГО-19)», відповідно до протоколу засідання Регіональної комісії з 

питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Харківської 

області від 27 січня 2022 року № 1, позачергового засідання місцевої комісії з 

питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 

28.01.2022, рішення педагогічної ради закладу від 28.01.2022 (протокол № ), з 

метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (СОУГО-19) серед 

учасників освітнього процесу, повного виконання освітніх програм 5-11-х 

класів, н а к а з у ю :

1. Організувати освітній процес у 5-11-х класах ліцею за очною формою 

навчання.

З 14.02.2022

2. Учителям-предметникам скоригувати (у разі необхідності) календарно- 

тематичні плани з метою повного виконання освітніх програм.

До 14.02.2022

3. Класним керівникам 5-11-х класів довести до відома учнів та їхніх 

батьків інформацію щодо організації освітнього процесу з 14.02.2022.

До 11.02.2022

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Заступник директора ліцею 
з навчально-виховної роботи Вікторія КРАВЦОВА

З наказом ознайомлені: 10.02.2021
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