
Березнівський ліцей №1 імені Миколи Буховича  

Березнівської міської ради Рівненського району Рівненської області 

 

НАКАЗ 

 

25.10.2021                                       м. Березне                                           № 87 

  

Про організацію дистанційного  

навчання 

 

Відповідно до статей 10, 11 Закону України «Про повну загальну 

середню освіту», постанови Кабінету Міністрів України 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), на виконання протоколу 

позачергового засідання Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій Березнівської міської ради від 25.10.2021 № 17 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Організувати дистанційне навчання для здобувачів освіти 5-11 

класів ліцею на період дії "червоного" рівня епідемічної небезпеки 

поширення на території міської ради гострої респіраторної хвороби COVID-

19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 з 26 жовтня 2021 року. 

 

2. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Шнайдер 

С.В. розробити розклад занять для даних класів. 

 

 До 26 жовтня 2021 року. 

3. Класним керівникам 5-11 класів: 

3.1. Інформувати здобувачів освіти підпорядкованого класу та їх 

батьків про зміни в організації освітнього процесу. 

                                Невідкладно. 

 

3.2. Створити он-лайн зустрічі у підпорядкованому класі для 

організації дистанційного навчання на цифровій платформі Google-Meet. 

 

                                                                                    До 26 жовтня 2021 року та                      

                                                            протягом періоду дистанційного навчання. 

 

3.3. Забезпечити координацію навчальної діяльності здобувачів освіти 

підпорядкованого класу із вчителями-предметниками та батьками. 

                                                                                           Протягом періоду  



                                                                                           дистанційного навчання. 

          3.4. Забезпечити проведення позачергової інформаційно-

роз’яснювальної роботи серед здобувачів освіти підпорядкованого класу 

щодо особливої небезпеки  COVID-19, дотримання правил техніки безпеки 

під час дистанційного навчання, зокрема в цифровому просторі. 

 

        26 жовтня 2021 року. 

 

4. Вчителям інформатики Мазепі В.О., Лашті І.В. забезпечити 

технічний супровід організації дистанційного навчання. 

                            Протягом періоду  

                                                                                          дистанційного навчання. 

 

5. Сестрі медичній Ткач Т.О.: 

5.1 Забезпечити проведення роз’яснювальної роботи з працівниками 

закладу та здобувачами освіти щодо індивідуальних заходів профілактики та 

реагування на виявлення симптомів коронавірусної хвороби (COVID-19) 

серед персоналу ліцею та здобувачів освіти, а також важливості вакцинації. 

 

                                                                                    Протягом жовтня-листопада  

                                                                                    2021 року. 

 

5.2.  Проводити інструктаж для працівників щодо запобігання 

поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 (дотримання правил 

респіраторної гігієни та протиепідемічних заходів). 

                                                                                        Постійно. 

 

6. Соціальному педагогу Толочик І.О., практичному психологу 

Шевчуку В.Р. забезпечити соціально-психологічний супровід дистанційного 

навчання. 

                                                 Протягом періоду дистанційного навчання. 

 

7. Контроль за виконанням наказу доручити заступникам директора з 

навчально-виховної роботи Рубінс М.В., Никитюк Л.В., Шнайдер С.В., 

Ружицькій-Швистовій О.Й. 

 

Директор ліцею                                                                      Григорій ДЕЖНЮК 

 

З наказом ознайомлені:                                                          Л.В. Никитюк 

                                                                                                   М.В. Рубінс 

                                                                                                   С.В. Шнайдер 

 О.Й. Ружицька-Швистова 

 І.О. Толочик 

                                                                                                   В. Р.Шевчук 

                                                                                                   Т.О. Ткач 



 


