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НАКАЗ 

 
27.01.2022 р.                                     № 10 

 

Про вжиття організаційних заходів  

із протидії розповсюдження COVID-19 

 

Відповідно до частини третьої ст.38 Закону України «Про повну загальну 
середню освіту», на виконання листа Міністерства освіти і науки України від 25 

січня 2022 року № 1/1267-22 «Про вжиття організаційних заходів із протидії 

розповсюдження COVID-19», відповідного листа управління освіти і науки 
Чернігівської ОДА від 26.01.2022 року № 05-09/322, рішення виконавчого 

комітету Ніжинської міської ради від  27 січня 2022 року (протокол №3), 

відповідно до наказу Управління освіти Ніжинської міської ради «Про вжиття 

організаційних заходів із протидії розповсюдження COVID-19» від 27.01.2022 
р. № 28 

 

 НАКАЗУЮ:  
1. Організувати освітній процес для учнів 5-9 класів з використанням 

технологій дистанційного навчання. 

З 28 січня по 11 лютого 2022 р. 

2. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Чуб С.П.: 
2.1. Проводити відповідну організаційно-підготовчу й інформаційну роботу 

та сприяти якісній дистанційній освіті школярів. 

З 27 січня 2022р. 
2.2. Під час організації навчання з використанням технологій дистанційного 

навчання регулярно відстежувати результати навчання учнів, здійснювати 

систематичний контроль за проведенням навчальних занять i виконанням 

освітніх програм. 
28 січня по 11 лютого 2022 р. 

2.3. Скоригувати розклад дзвінків для учнів 5-9 класів з дотриманням 

санітарних норм (тривалість он-лайн уроків) 
28 січня по 11 лютого 2022 р. 

2.4. Надати можливість педагогам, які викладають у 5-9 класах працювати 

дистанційно (вдома) за змінним графіком. 

28 січня по 11 лютого 2022 р. 
3. Педагогам закладу, які викладають в 5-9 класах: 

3.1. Довести інформацію про організацію освітнього процесу з 

використанням технологій дистанційного навчання до відома учнів, 



батьків. Провести додаткову роз’яснювальну роботу щодо організації 

освітнього процесу в умовах карантину. 

27 ічня 2022 року 
3.2. Основними платформами (сервісами), які мають забезпечити освітній 

процес на час віддаленого навчання вважати платформи Google Classroom 

та онлайн-відеосервіси GoogleMeet, Skype та  Zoom, месенджер Viber. ( не 

менше 50% у синхронному режимі).     Відтепер 
3.3. Забезпечити під час дистанційного навчання дієву, регулярну та 

змістовну  взаємодію з учнями,  у тому числі з учнями, що мають ООП. 

3.4. Вести звітність про кількість проведених уроків та платформи, що 
використовуються під час дистанційного навчання. 

Щоп’ятниці 

4. Класним керівникам, медичній Куторзі В.В.: 

4.1. Організувати інформування працівників та здобувачів освіти про заходи, 
спрямовані на запобігання поширенню хвороби COVID-19, заборону 

перебування у закладі освіти сторонніх осіб тощо. 

Відтепер 
4.2. Звітувати про рівень захворюваності учнів на COVID-19. 

Щодня до 11.00 

4.3. Вживати заходи недопущення розповсюдження захворювання гострої 

респіраторної хвороби COVID-19.        Відтепер 
5. Заборонити в закладі масові освітні, спортивні та культурно-мистецькі 

заходи, екскурсійні поїздки,  туристичні подорожі тощо.  

6. Завідувачу господарством Приставці В.К.: 
6.1. Посилити особистий контроль за організацією роботи технічних 

працівників під час обмежувального періоду.        З 27 січня 2022 р. 

6.2. Забезпечити  обмеження  доступу  сторонніх осіб у приміщення 

закладу.          Відтепер 
7. Контроль за виконанням  наказу покласти на заступника директора з НВР Чуб 

С.П. 

 
Директор школи         О.І.Манойленко 

 

Ознайомлені:        С.П. Чуб 

        В.К. Приставка 
        В.В. Куторга 

 


	НІЖИНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІ ступенів №11

