
Володимирівська 

гімназія Наталинської сільської ради 

Красноградського району Харківської області 
 

 
11.03.2022                                     Володимирівка                                                № 16 

 

Про організацію освітнього процесу  

у Володимирівській гімназії під  

час запровадження воєнного стану 

з 14.03.2022 

   У зв’язку з введенням воєнного стану в Україні з 24 лютого 2022 року, 

ураховуючи Розпорядження Наталинської сільської ради від 10.03.2022 № 89 «Про 

організацію освітнього процесу»,  з метою збереження життя і здоров’я учасників 

освітнього процесу 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. З 14 березня 2022 року здійснювати освітній процес у дистанційній формі. 

  

2. Затвердити: 

- адаптований розклад уроків гімназії; 

- адаптивний розклад занять в дошкільному підрозділі. 

3. Організувати тимчасове надання освітніх послуг (дистанційно) дітям внутрішньо 

переміщених осіб, які перебувають на території підпорядкованого мікрорайону, 

відповідно до заяв батьків. 

3. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Мельниковій Н.О.: 

1) Провести 14.03.2022 о 8-30 інформаційну онлайн-нараду з педпрацівниками 

щодо організації роботи освітнього закладу з 14 березня 2022 року. 

2) Забезпечити комунікацію із працівниками закладу освіти та щоденний 

моніторинг результатів роботи працівників у будь-який доступний спосіб, у 

тому числі із використанням засобів відеоконференцзв’язку. 

3) Систематично (за необхідності) коригувати розклад уроків, враховуючи 

зміни в організаційних або технічних умовах, необхідних для здійснення 

вчителями навчальних занять. 

4) До 13.03.2022 розмістити на сайті закладу інформацію про організацію 

освітнього процесу з 14 березня 2022 із адаптованим розкладом уроків для учнів 1-

9 класів. 

4. Педагогічним працівникам закладу: 

1) З 14 березня 2022 забезпечити здійснення освітнього процесу в 

дистанційній формі з використанням технологій дистанційного навчання за 

адаптованим розкладом уроків. 

2) До 13.03.2022 довести до відома учнів та їхніх батьків інформацію про 



організацію освітнього процесу з 14 березня 2022. 

3) Організувати комунікацію із здобувачами освіти, їхніми батьками, у яких 

відсутня можливість під’єднуватися до навчальних занять. 

4) Дозволити використання комп’ютерного обладнання освітнього закладу 

в домашніх умовах (за необхідності) під час дистанційного навчання з 14.03.2022 

за умови надання відповідної заяви. 
5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.   

 

Директор гімназії                                                            Елла ПОНОМАРЕНКО 

 

 

З наказом від 11.03.2022 № 16   ознайомлені: 

 

Бобровицька Валентина Станіславівна 

Бобровицька Тетяна Вікторівна 

Власенко Наталія Іванівна 

Герасимець Антоніна Володимирівна 

Герасимець Володимир Олександрович 

Герасимець Олександр Володимирович 

Глєбов Денис Віталійович 

Глуховєрова Ксенія Євгенівна 

Гупало Юлія Юріївна 

Дядій Олена Сергіївна 

Дяченко Вікторія Миколаївна  

Ждамірова Наталія Олександрівна 

Зінченко Олена Олександрівна 

Кулікова Ольга Володимирівна 

Кучерява Ірина Миколаївна 

Кучерява Світлана Миколаївна 

Лавренко Юлія Василівна 

Мазурець Валерія Олександрівна 

Мельникова Надія Олександрівна 

Пономаренко Олександр Іванович 

Стогній Наталія Вікторівна 

Степанець Ольга Володимирівна 

Сябро-Нечипоренко Ірина Михайлівна 

Щурій Аліна Іванівна 

Ярліцова Валентина Миколаївна 
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