
ЛІЦЕЙ БАГАТОПРОФІЛЬНИЙ МІСТА СЄВЄРОДОНЕЦЬКА 

ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

НАКАЗ 

28.01.2022 р.                                    м. Сєвєродонецьк                                                     №10 

 

Про організацію дистанційного 

навчання в ліцеї 

                  

 

    Відповідно до п. 2 р. ІІІ наказу Міністерства освіти і науки України від 

08.09.2020 №1115 «Деякі питання організації дистанційного навчання», 

протоколу від 27.01.2022 № 2 засідання міської комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій листа Управління освіти 

Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького 

району Луганської області від 28.01.2022 р. №128, з метою недопущення 

погіршення епідеміологічної ситуації серед учнів і працівників та з метою 

стримування розповсюдження гострих респіраторних вірусних захворювань 

НАКАЗУЮ: 

1. Організувати освітній процес з 31.01.2022 року по 07.02.2022 року 

включно з використанням технологій дистанційного навчання. 

        2. Перенести на інші терміни проведення масових, дозвільних, 

розважальних, спортивно-масових заходів тощо. 

3. Вчителям-предметникам: 

3.1. Забезпечити виконання програм шляхом використання технологій 

дистанційного навчання при опрацюванні як теоретичного матеріалу, так і 

практичних завдань.  

3.2. Забезпечити для учнів, які не можуть взяти участь у синхронному 

режимі взаємодії з поважних причин (стан здоров’я, відсутність доступу до 

мережі Інтернет або технічних засобів навчання, зокрема дітей із сімей, які 

перебувають у складних життєвих обставинах, багатодітних, 

малозабезпечених сімей тощо), використання інших засобів комунікації, 

доступних для учнів (телефонний, поштовий зв’язок тощо). 

3.3. Щоденно розміщувати на сайті закладу освіти інформацію про 

використання конкретних комунікаційних онлайн сервісів та інструментів, за 

допомогою яких організовується освітній процес під час дистанційного 

навчання у затверджений розклад навчальних занять у дистанційному режимі; 

навчальні матеріали для дистанційного навчання, доступні для здобувачів 

освіти. 

4. Класним керівникам 9-11 класів: 

4.1. Довести до відома учнів, їхніх батьків (або осіб, які їх замінюють), 

інформацію щодо організації освітнього процесу з використанням технологій 



дистанційного навчання до 07.02.2022 р. включно. 

4.2. Організувати інформування учасників освітнього процесу щодо 

заходів запобігання поширення хвороби, проявів хвороби та дій у випадку 

захворювання. 

5. Карпенко С.Л., заступнику директора з НВР: 

5.1. Забезпечити щоденний контроль за навчальним процесом за допомогою 

технологій дистанційного навчання. 

5.2. Організувати проведення роботи щодо підвищення педагогічної 

майстерності педагогічних працівників, оновлення дидактичного матеріалу 

тощо. 

6. Семікіній Н.І., завгоспу ліцею, забезпечити стале функціонування 

інженерних споруд, мереж, комунікацій, дотримання правил техніки безпеки. 

7. Всім працівникам ліцею забезпечити виконання профілактичних заходів 

щодо попередження масового розповсюдження гострої респіраторної 

хвороби. 

8. Покласти персональну відповідальність на працівників ліцею за 

дотримання санітарних норм. 

9. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

          Директор ліцею                                         О.СКУРІДІНА 

 
 


