
 
 

УТОРОПСЬКИЙ ЛІЦЕЙ 

ЯБЛУНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 

КОСІВСЬКОГО РАЙОНУ   ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

НАКАЗ 
 

14.03.2022                                            с. Уторопи                                               №   

44  

 

Про організацію освітнього процесу  

в закладі під час введення воєнного стану  

в Україні 

    Відповідно  до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню 

освіту», згідно Указу Президента «Про введення воєнного стану в Україні» 

№64/2022, згідно якого впроваджується воєнний стан з 24 лютого строком на 30 

діб, виконання листа Міністерства освіти і науки України від 06.03.2022 

№1/3371-22 «Про організацію освітнього процесу»,  у зв’язку з військовою 

агресією Російської Федерації проти України, керуючись Статутом  

Уторопського ліцею,  з метою створення безпечних умов здобуття освіти 

здобувачами освіти  

 

НАКАЗУЮ: 

1.З 14 березня 2022 р. здійснювати освітній процес з використанням технологій 

дистанційного навчання відповідно Положення про дистанційне навчання. 

2. Класним керівникам: 

2.1. Ознайомити батьків з інформацією щодо організації навчання з 

використанням технологій дистанційного навчання на платформах 

CLASSROOM, ZOOM, MEET в домашніх умовах та ролі батьків у створенні 

умов для навчання: забезпечення гаджетами та Інтернетом, дотриманні режиму 

дня школярів, забезпеченні психологічного комфорту здобувачів знань, 

відповідальності за присутність учня на уроці.  

2.2.Провести інструктажі з безпеки життєдіяльності під час дистанційного 

навчання та під час військової загрози: 

1. Правила безпеки під час евакуації. 

2.Правила дій у надзвичайних ситуаціях. 

3.Як скласти тривожну валізу.  

4. Як уберегтися від зневоднення. 



5. Як утеплитися для перебування в укритті. 

6.Як поводитися в укритті. 

7.Як поводитися з незнайомими предметами та знахідками. 

3. Вчителям  

3.1. Навчання здійснювати відповідно розкладу уроків. Розклад дзвінків надати 

батькам у соцмережі. 

3.2. Здійснювати облік відвідування здобувачами освіти дистанційних уроків. 

Протягом дистанційного навчання.  

4. У період призупинення очної форми освітнього процесу у школі скасувати 

проведення навчальних, культурних, спортивних та інших масових заходів.  

5. Відтермінувати проведення засідань, нарад та інших колективних заходів, за 

потреби забезпечувати їх проведення в онлайн режимі.  

6. Перевести в режим чергування/ гнучкий графік роботи для забезпечення 

життєдіяльності закладу освіти:  

заступника директора з НВР: Мельничук О.Д. 

заступника директора з виховної роботи: Ласійчук Г.П. 

завгоспа: Филищука В.І. 

7.Здійснювати працівникам, які працюють у гнучкому режимі та дистанційному 

режимі, оплату праці в повному обсязі та в строки, визначені діючим трудовим 

договором згідно ст. 60 Кодексу законів про працю України зі змінами.  

8.Забезпечити на період призупинення освітнього процесу мінімальне 

використання енергоносіїв.  

9. У разі виникнення загрозливих, аварійних та надзвичайних ситуацій негайно 

телефонувати у відділ освіти Яблунівської селищної ради 

10. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

Директор                                                                            Ольга РОМАНЮК 

 

З наказом ознайомлені: 

 


