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№ ______

Про введення карантинних заходів у ліцеї
На виконання постанови Кабінету Міністрів України «Про запобігання
поширенню на території України коронавірусу COVID-19» від 11 березня 2020
року № 211, на підставі пункту 8 Положення про Міністерство освіти і науки,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року
№ 630, беручи до уваги статтю 32 Закону України «Про захист населення від
інфекційних хвороб», Указ Президента України від 13 березня 2020 року
№87/2020 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13
березня 2020 року «Про невідкладні заходи щодо забезпечення національної
безпеки в умовах спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-coV-2», підпункт 2 пункту 13 Положення
про Функціональну підсистему навчання дітей дошкільного віку, учнів та
студентів діям у надзвичайних ситуаціях (з питань безпеки життєдіяльності)
єдиної державної системи цивільного захисту, затвердженого наказом
Міністерства освіти і науки України від 21 листопада 2016 року № 1400,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2016 року за №
1623/29752, наказу Міністерства освіти і науки України від 16 березня 2020
року № 406, листа Міністерства освіти і науки України від 13 березня 2020 за №
1/9-160 «Щодо організації дистанційного навчання в закладах загальної
середньої освіти під час карантину», наказу відділу освіти та туризму від 11
березня 2020 р. за № 41-к «Про введення карантинних заходів у закладах
дошкільної, загальної та позашкільної освіти району», наказу відділу освіти та
туризму від 19 березня 2020 р. за № 30 «Про організаційні заходи для
запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 та враховуючи рекомендації
Всесвітньої організації охорони здоров’я
НАКАЗУЮ:
1. Призупинити освітній процес в ліцеї з 12 березня 2020 р.
2. Запровадити гнучкий режим роботи працівників закладів ліцею відповідно
до Методичних рекомендацій щодо встановлення гнучкого режиму робочого
часу, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України
від 04 жовтня 2006 року № 359.
3. Відмінити на час карантину усі заходи (наради, педради, конкурси, засідання
та ін.), передбачені річним та місячним планом роботи ліцею
4. Встановити графік чергування адміністрації та технічного персоналу
протягом карантину (додаток 1)

5. Педагогічним працівникам ліцею:
5.1. Забезпечити виконання освітніх програм ліцею, зокрема шляхом
організації освітнього процесу із використанням технологій дистанційного
навчання, що не передбачає відвідування закладів освіти її здобувачами, а
також виконання працівниками ліцею з іншої роботи (організаційнопедагогічної, методичної, наукової тощо).
5.2. У форматі дистанційного розмістити на сайті ліцею для усіх класів та з
усіх предметів теми, завдання, посилання на презентації, відеоуроки та іншу
інформацію, яка допоможе здобувачу освіти осягнути матеріал кожної теми
5.3 Забезпечити учнями, батьками інформування та зворотний зв'язок через
сайт ліцею, соціальні мережі, Skype, електронну пошту та інші вебресурси про
освітню діяльність та профілактику захворювання.
5.4 У своїй роботі використовувати платформу Google для навчальних закладів
G-SuiteforEducation, встановлену в нашому ліцеї.
5.5 З урахуванням академічної свободи вчителя вибір та використання
конкретних вебресурсів (платформ дистанційного навчання, онлайн-курсів,
відеоуроків тощо) учитель вибирає самостійно.
5.6
Учителям вести контроль участі здобувачів освіти у дистанційному
навчанні протягом карантину.
5.7 Дистанційне навчання (здача та перевірка самостійних, контрольних робіт,
тестів та інших форм перевірки знань) проходить в тому числі під час весняних
канікул.
5.8 Після завершення карантину протягом тижня у 5-11 класах провести
підсумкові контрольні роботи з усіх предметів дистанційного навчання.
6. Технічним працівникам ліцею:
6.1. Проводити у ліцеї профілактичні та дезінфекційні заходи щодо запобігання
поширенню коронавірусу COVID-19.
6.2. Інженеру – електроніку (відповідальному за вебсайт ліцею) оперативно та
в повному обсязі виставляти на сайт інформацію щодо дистанційного навчання
та інші важливі оголошення для учасників освітнього процесу в період
карантину.
6.3. Медичній сестрі ліцею здійснювати контроль за проведенням
дезінфекційних заходів в ліцеї.
7. Усім працівникам на період карантину організувати та забезпечити
виконання рішень тимчасової районної протиепідемічної комісії при
Рогатинській державній адміністрації.
8. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою

Директор ліцею

Ігор Доронюк

додаток 1

Чергування працівників академічного ліцею під час карантину
День тижня

Адміністрація

ПОНЕДІЛОК

Доронюк І.В.
Зварчук Я.М.

ВІВТОРОК

Доронюк І.В.
Онищенко І.П.

СЕРЕДА

Доронюк І.В.
Мартинюк У.Л.

ЧЕТВЕР

Доронюк І.В.
Веркалець І.Б.

П’ЯТНИЦЯ

Доронюк І.В.
Погурало Є.С.

Техперсонал
Гиців М.В.
Федунишин Д.Д.
Гиців Г.М.
Демко В.І.
Гиців М.В.
Пишко Г.Д.
Лажовська О.М.
Манюк О.Г.
Гиців М.В.
Паньківська О.Р.
Крупка Н.Б.
Федунишин Д.Д.
Гиців М.В.
Мицак Г.В.
Костишин С.М.
Манюк О.Г.
Гиців М.В.
Пишко Г.Д.
Гиців Г.М.
Федунишин Д.Д.

Примітка

