
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ  

«СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА №56» 

ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

НАКАЗ 

 

09.02.2022                       м. Дніпро                                 № ______ 

 

Про внесення змін 

до режиму роботи закладу   

на 2021/2022 н. р. 

 

Керуючись   Постановою КМУ від 09.12.2020 № 1236  «Про встановлення 

карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою 

запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (зі змінами, далі – 

Постанова КМУ №1236), протоколом позачергового засідання 

Дніпропетровської регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки 

і надзвичайних ситуацій віз 09.02.2022 №4, з метою  забезпечення    рівного 

доступу  учнів до якісної освіти 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Внести  зміни до режиму роботи освітнього закладу з 10.02.2022   по 

11.02.2022 р. – дистанційна форма навчання для учнів 5-11 класів.  

2. Провести позачерговий інструктаж  педагогічних працівників навчального 

закладу щодо дотримання протиепідемічних заходів для запобігання 

виникнення та розповсюдження коронавірусної хвороби (COVID-19) в 

школі. 

3. Навчальні заняття в 5-11 класах проводити згідно діючого розкладу.  

4. Призначити ЗДНВР Романій Н.І. відповідальною за організацію роботи 

школи  на період дистанційного навчання. 

5. ЗДНВР Романій Н.І.: 

5.1. Провести педраду на тему: «Організація освітнього процесу в період 

епідеміологічних обмежень  з 10.02.2022 по 11.02.2022р.»  

5.2. Ознайомити  вчителів з режимом дистанційного навчання та з 

особливостями оцінювання та контролю: 

- Синхронний режим  (процес взаємодії учнів з викладачем в режимі 

реального часу) 

- Асинхронний режим (контакт між викладачем та учнем 

здійснюються з затримкою в часі). 

6. Призначити Білу О.О. відповідальною за можливість використання 

платформ на різних пристроях (ПК, ноутбук, планшет, мобільний 

телефон). 

7. Учні 1-4 класів працюють у звичному режимі.   



8. Класним керівникам терміново: 

8.1. Інформувати батьківську громадськість та учасників освітнього 

процесу про зміну  режиму роботи закладу  з 03.02.2022 по 

09.02.2022.  

8.2. Ознайомити всіх учасників освітнього процесу з розкладом 

навчальних занять та тривалістю уроків через освітню платформу в 

якій працюють вчителі школи. 

8.3. Забезпечити усіх учнів класу логінами та паролями для приєднання 

до дистанційного навчання.  

9. Завгоспу школи Малахову Г.П.: 

9.1. Скласти та затвердити графік чергування технічного персоналу, 

розподіляючи завдання між іншими працівниками (додаток № 4).  

9.2. Провести позачерговий інструктаж серед технічних працівників   

щодо дотримання протиепідемічних заходів для запобігання 

виникнення та розповсюдження коронавірусної хвороби (COVID-19) 

в школі. 

9.3. Забезпечити технічних працівників засобами індивідуального 

захисту. 

9.4. Забезпечити проведення вологе прибирання з використанням 

дез.розчинів в туалетах, коридорах 3-4 рази на день, миття дверних 

ручок, перил. 

10. Сестрі медичній Дишук О.В.: 

10.1. Проводить повсякденну роботу, яка забезпечує створення належних 

санітарно-гігієнічних умов у навчальному закладі. 

10.2.  Перевіряти температуру у  всіх працівників закладу та учнів та 

фіксувати в журналі обліку температурного режиму. 

10.3. Тримати на жорсткому контролі проведення дезінфікуючих  заходів 

в школі. 

10.4. Проводити обробку дезинфікуючим засобом робоче місце, стіл для 

ін’єкцій, шафи для зберігання медичного обладнання та медичних 

препаратів.  

10.5. Готувати (розводити) для використовуння дезінфікуючі розчини 

(хлорактивні препарати, йод активні препарати, спирти,  перекис 

водню та надкислоти) для обробки та прибирання в медичному 

кабінеті та в приміщеннях школи. 

10.6. Щоденно робити записи, щодо розведення дезинфікуючого розчину 

в «Журнал контролю за розведення дезинфікуючого розчину».  

8.  Здійснити оновлення та актуалізацію інформації на веб-сайті.                                                                                            

9. Координацію роботи щодо виконання наказу покласти на  заступників 

директора Романій Н.І., Зінов’єву І.В., Білу О.О. та на  завгоспа Малахову Г.П.  

10.Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

Директор школи                                      О.І. Рябошапка  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


