
Володимирівська 

гімназія Наталинської сільської ради 

Красноградського району Харківської області 

 

 
29.12.2020                                    Володимирівка                                          № 83 

 

Про роботу освітнього закладу  

під час карантину впродовж 11.01. –22.01.2021 

 

   Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 року 

No 1236 «Щодо встановлення карантину та запровадження обмежувальних 

протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території 

України гострої респіраторної хвороби COVID–19, спричиненої корона 

вірусом SARS-CoV-2», листа МОН України від 15.12.2020 No1/9-692 «Про 

запровадження карантинних обмежень», розпорядження Наталинської 

сільської ради від 18.12.2020 №326 «Про встановлення карантину та 

запровадження заходів щодо запобігання поширенню на території населених 

пунктів Наталинської сільської ради гострої респіраторної хвороби COVID– 

19, спричиненої корона вірусом SARS – CoV– 2»,  рішення педагогічної ради  

від 29.12.2020 № 4 

 

НАКАЗУЮ:  

 

1.Перевести усіх здобувачів освіти на дистанційну форму навчання  впродовж 

11.01.2021–22.02.2021. 

2. Педагогічним працівникам, враховуючи матеріально-технічні можливості: 

- організувати дистанційні онлайн-уроки шляхом використання системи 

ZOOM/Microsoft Teams;  

- організувати дистанційне навчання за допомогою платформи для 

дистанційного та змішаного навчання учнів 5 –8 класів «Всеукраїнська школа 

–онлайн»;  

- під час освітнього процесу із використанням технологій дистанційного 

навчання здійснювати оцінювання результатів навчання здобувачів освіти 

(при можливості наразі фіксувати вчителем (у зручний для нього спосіб), а у 

подальшому занести до відповідних сторінок класного журналу). Якщо 

технічні можливості не дозволяють провести оцінювання навчальних 

досягнень учнів дистанційно, відтермінувати його проведення до завершення 

епідеміологічної ситуації. 

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

- здійснювати контроль за роботою учителів та здобувачів освіти під час 

проведення дистанційного навчання із використанням технологій 

дистанційного навчання шляхом збору інформації  надісланої від учителів про 



роботу з класом щодо виконання календарного планування, освітніх програм 

відповідно до тижневого навантаження та розкладу навчальних занять. 

- у канікулярний період залучити учителів до виконання методичної, 

організаційно-педагогічної роботи щодо розроблення та виконання 

індивідуальних планів професійного розвитку, підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників, педагогічної майстерності через самоосвіту та 

підготовки матеріалів до подальшої дистанційної роботи.  

4. Класними керівниками 1-8 класів: 

- організувати інформування здобувачів освіти, їхніх батьків про умови 

опрацювання навчальних програм та заходи щодо запобігання поширення 

хвороби, проявів хвороби та дій у випадку захворювання шляхом розміщення 

відповідної інформації на сайті закладу, у вайбер групі або індивідуальних 

консультацій в період карантину. 

5.Технічному персоналу закладу: 

- організувати роботу щодо підтримання функціонування інженерних споруд, 

мереж, комунікацій, а також необхідного температурного режиму у закладі. 

- забезпечити контроль щодо економії енергоресурсів. 

- продовжувати виконувати свої обов’язки, а саме:  

1) тричі на день здійснювати вологе прибирання навчальних приміщень; 

2) чергувати у навчальному закладі відповідно до графіка; 

3) виконувати усі необхідні ремонтні робіти у закладі та на території; 

4) чистити і дезінфікувати раковини та інше санітарно-технічне устаткування 

що три години на день; 

5) здійснювати обробку приміщень миючими та дезінфікуючими засобами, 

дозволеними для використання МОЗ України. 
 

6. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.   

 

Директор гімназії                                                            Е.В.Пономаренко 

 

З наказом від 29.12.2020  № 83  ознайомлені: 

Бобровицька Валентина Станіславівна 

Бобровицька Тетяна Вікторівна 

Власенко Наталія Іванівна 

Герасимець Антоніна Володимирівна 

Герасимець Володимир Олександрович 

Герасимець Олександр Володимирович 

Глєбов Денис Віталійович 

Ждамірова Наталія Олександрівна 

Лавренко Юлія Василівна 

Мельникова Надія Олександрівна 

Погоріла  Лілія Вікторівна 

Пономаренко Олександр Іванович 

Степанець Ольга Володимирівна 

Сябро-Нечипоренко Ірина Михайлівна 

Ярліцова Валентина Миколаївна 
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