
 
УТОРОПСЬКИЙ ЛІЦЕЙ 

ЯБЛУНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 

КОСІВСЬКОГО РАЙОНУ   ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

НАКАЗ 
24.01.2022                                    с.Уторопи                                             №  18 

  

Про запровадження  

навчання з використанням  

технологій дистанційного навчання 
  

       Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 

1236 «Про встановлення карантину та запровадження посилених 

протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території 

України гострої респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2» зі змінами внесеними постановою Кабінету 

Міністрів України від 05 лютого 2021р. №83, постановою Кабінету Міністрів 

України від 17 лютого 2021р. №104 відповідно до протоколу позачергового 

засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій протоколу №2 позачергового засідання регіональної 

комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

від 21.01.2022р на території Івано-Франківської області з 00 год 00 хв 24 

січня 2022 року встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки, 

відповідно до протоколу позачергового засідання Яблунівської селищної 

комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

протоколу №1 від 24.01.2022р  

НАКАЗУЮ: 
  

1. З 24 січня 2022 року організувати освітній процес в Уторопському ліцеї з  

використанням дистанційних технологій навчання для учнів 1-11 класів  

                                                                                       З 24.01. до 31.01.2022р 

2. З 24 січня 2022 року встановити карантин у дошкільному відділенні 

Уторопського ліцею 

                                                                 З 24.01. до стабілізації 

епідситуації  

3. Заступнику директора з навчально - виховної роботи  Мельничук О.Д.: 
  

   3.1. При організації навчання з використанням технологій дистанційного 

навчання забезпечити контроль виконання  навчальних планів, дотримання 

розкладів навчальних занять. 
  

Протягом дистанційного навчання 

  



3.2. Організувати навчання учнів 5-11 класів,   з використанням 

хмарних сервісів, сервісу «Classroom», «Google Meet», 

«Zoom,  проведення індивідуальних консультацій зі здобувачами 

освіти через мобільний зв'язок, завдань на сайті закладу в рубриці 

«Дистанційна освіта». 
  

                                                                   Протягом дистанційного навчання 

  

3.3. Довести дану інформацію до відома класних керівників, вчителів 

початкових класів, батьків. 

 24.01.2022 р. 
  

4. Педагогічним працівникам при оформленні класних журналів, журналів 

індивідуального навчання, зробити запис «Дистанційне навчання» у 

правій частині журналу у графі «Зміст уроку» та перенести оцінки, 

отримані під час дистанційного навчання. 

Протягом дистанційного навчання 

  

4. Медичній сестрі школи Шевченко Т.Ю.: 
  

4.1. Не допускати на робоче місце працівників із ознаками гострого 

респіраторного захворювання або підвищеною температурою тіла 37,2С
0.

 

  

Протягом епідеміологічної ситуації 
  

4.2. Обмежити доступ сторонніх осіб на територію школи. 
  

Протягом епідеміологічної ситуації 
  

5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 
 

 

 

 

Директор                                                       ______________  Ольга Романюк 
                                                                                                                                             (підпис) 

 

 

 


