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НАКАЗ

23,02.2021 № 'ЬО

Про організацію роботи 
закладу у  період е період 
адаптивного карантину

Керуючись пунктом 20 частини четвертої статті 42 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», на виконання протоколів №3 від 22.02.2021 

року позачергового засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуації Чернівецької обласної державної 

адміністрації, №1 від 23.02.2021 року позачергового засідання комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуації Селятинеької 

сільської ради, на виконання розпорядження Селятинеької сільської ради ОТГ 

від 23.02.2021 року №20-ОД

НАКАЗУЮ:

1.3 24 лютого по 05 березня 2021 року призупинити освітній процес у закладі.

2. З 24 лютого по 05 березня 2021 року організувати навчання учнів із 

використанням технологій дистанційної освіти.

3. Заступнику з навчальної роботи Костиль М.Ю.

- надавати педагогічним працівникам методичну допомогу щодо організації 

освітнього процесу за допомогою технологій дистанційного навчання;

- організувати, координувати та здійснювати контроль за виконанням вчителями 

освітніх програм.



4. Педагогічним працівникам:

4.1. забезпечити виконання освітніх програм в 1-11 класах шляхом організації 

освітнього процесу за допомогою технологій дистанційного навчання з 

урахуванням матеріально-технічних можливостей навчального закладу та 

ущільнення графіку освітнього процесу;

4.2. здійснювати оцінювання результатів навчання здобувачів освіти під час 

освітнього процесу із використанням технологій дистанційного навчання 

зручним способом, з подальшим занесенням до відповідних сторінок класного 

журналу;

4.3. забезпечити виконання методичної, організаційно-педагогічної роботи;

4.4. заповнення класних журналів здійснювати згідно Інструкцій з ведення 

класних журналів учнів 1-4-х та 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних 

закладів.

5. Класним керівникам 1-11 класів:

5.1. провести роботу з батьківськими комітетами стосовно переведення закладу 

на дистанційну форму навчання з 24 лютого по 05 березня 2021 року.

5.2. консультувати учнів та їх батьків про організацію освітнього процесу за 

допомогою технологій дистанційного навчання та методи його запровадження в 
телефонному режимі;

5.3. контролювати виконання учнями завдань;

5.4. здійснювати зворотній зв'язок між усіма учасниками освітнього процесу в 

телефонному та онлайн-режимі;

5.5. проводити просвітницьку роботу з учнями та їх батьками щодо заходів для 

запобігання поширенню коронавірусу СОУГО-19 та особистої гігієни.

6. Оплату праці педагогічним працівникам, що здійснюють роботу в 

дистанційному режимі здійснювати відповідно до штатного розпису та 
тарифікації.

7. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

.П. Штефура



о^

З наказом“1тІд^підпис ознайомлені:

Білоус АЛ.

Заєць І.М.
Заєць М.Ю 

Колісник Л.І.

Костиль В.Я.

Маковійчук І.О 

Пінчук Ю.Л.

Рогозняк В.Т.

Рубан Т.М. о
Унгурян У.П.

Жмурик Ю.П.

Бойчак Х.М.

Воронський Б.Ю

Політанський А.О.

Костиль М.Ю.

Юрнюк Р

Генцар Г. Д. 

Федорчак А.П. 

Штефура Т.В.

Горбан А.М. 

Бойчук Т.Д. 

Процюк Л.І. 

Політанська 

Слюсарек €. Д 

Унгурян Г.В. 

Кравченко В. 

Малишева НІ.
Г С _ 9 А Л - > £ 0  3


