
 
НОВОВОЛИНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-Ш СТУПЕНІВ № 4 

ІМЕНІ Т.Г. ШЕВЧЕНКА 

НОВОВОЛИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

                                                                       Н А К А З 

 16.03.2020 р.                                                                                                   № 56 

 Про додаткові протиепідемічні заходи 

щодо запобігання поширенню  

коронавірусу COVID -19 

  Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України (далі-МОН) від 

11.03.2020 р. №1/9 – 154 «Щодо організації дистанційного навчання в закладах 

загальної середньої освіти під час карантину», на підставі пункту 4.2 

Положення про дистанційне навчання, затверджено наказом МОН від 

25.04.2013 року №466,  рішення виконавчого комітету Нововолинської міської 

ради Волинської області від 16 березня 2020 року № 75 «Про додаткові 

протиепідемічні заходи щодо запобігання поширенню корона вірусу COVID – 

19 на території м. Нововолинська та селища Благодатне», рішення педагогічної 

ради від 16.03.2020р. № 8, з метою запобігання поширення масових 

інфекційних захворювань, спричинену коронавірусом COVID – 19 у закладі 

    

НАКАЗУЮ: 

 

1.  З 16 березня 2020р. до закінчення карантину зупинити роботу закладу. 

2. Під час карантину у закладі організувати освітній процес з використанням 

технологій дистанційного навчання.  

 

3. Педагогічним працівникам: 

3.1. Виконання навчальних планів здійснити шляхом ущільнення 12.03., 

13.03.2020р. 

3.2.Скласти  навчальні плани на час карантину з 16.03. до 03.04.2020р. щодо 

забезпечення проведення навчальних занять за допомогою елементів  

дистанційної форми навчання  і подати на погодження до 16.03.2020р.. 

Дистанційне навчання реалізувати шляхом:  

-   застосування дистанційної форми, як окремої форми навчання;  

- використання технологій дистанційного навчання для забезпечення 

навчання в різних формах. 

3.3.На протязі тижня після карантину, провести оцінювання навчальних 

досягнень учнів і записати у класних журналах.  

 

4. Класним керівникам 1-11 класів: 



4.1.Повідомити батьків про переведення учнів на дистанційну форму навчання 

в різних формах. 

4.2. Передати виконання завдань  в онлайн-режимі. 

5. З 17.03. до 03.04.2020р.  педагогічним працівникам працювати дистанційно. 

 

6. Усім працівникам працювати у режимі підвищеної готовності підсистеми 

навчання здобувачів освіти та працівникам діям у надзвичайних ситуаціях 

відповідно до пункту 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 Міністерством освіти і науки 

України від 21 листопада 2016 року № 1400. 

 

7. Запровадити гнучкий (дистанційний) режим роботи працівників закладу. 

 

8. Для функціонування   закладу забезпечити організацію позмінної роботи 

техпрацівників (додаток1) та адміністрації школи (додаток 2). 

 

9. Контроль за виконання наказу залишаю за собою.   

 

 

Директор                                                       Т.О.Сачук 
 

 

 
 


