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Н   А   К   А   З   

  

16 жовтня 2020 року                  м. Кременець                                        № 51-од 
 

Про переведення закладу освіти  

на дистанційне навчання   

  

           Керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 

року № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених 

протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» 

(зі змінами, у тому числі із змінами, внесеними Постановою КМУ від 13.10.2020 

року № 956), рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій від 15.10.2020 року про перегляд рівнів 

епідемічної небезпеки поширення COVID-19 та встановлення в м. Кременці з 

19.10.2020 року «червоного» рівень епідемічної небезпеки поширення 

COVID-19 

НАКАЗУЮ: 

1. Заступнику директора з навчальної роботи Андрію Омельчуку 

забезпечити організацію освітнього процесу для усіх класів із використанням 

технологій дистанційного навчання, що не передбачає відвідування закладу 

освіти її здобувачами, з 19.10.2020 року по 23.10.2020 року включно. 

2. Педагогічним працівникам забезпечити виконання освітніх програм 

відповідно до календарно-тематичного планування шляхом організації 

освітнього процесу із використанням технологій дистанційного навчання. 

Освітні послуги надавати з використанням єдиної системи дистанційного 

навчання (G Suite) згідно затвердженого розкладу занять, перебуваючи 

безпосередньо на своєму робочому місці. 



3. Класним керівникам 16.10.20020 року повідомити батьків про 

переведення учнів на дистанційну форму навчання з 19.10.2020 року по 

23.10.2020 року та провести для здобувачів освіти інструктаж із ТБ на час 

організації дистанційного навчання та осінніх канікул. 

4. Медсестрі та фахівцю з охорони праці провести повторне інформування 

здобувачів освіти та працівників щодо заходів профілактики, проявів хвороби та 

дій у випадку захворювання. Класним керівникам відповідну роз’яснювальну 

роботу провести серед батьків. 

5. Завгоспу ліцею, медсестрі, фахівцю з охорони праці спільно із 

прибиральницями, завідувачами кабінетами, класними керівниками організувати 

та забезпечити проведення у всіх приміщеннях ліцею дезінфекційних заходів із 

використанням необхідних засобів. 

6. Адміністративно-господарському персоналу продовжувати виконання 

своїх посадових обов’язків відповідно до затвердженого графіку роботи.  

7. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 
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