
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 
«КИЇВСЬКІ Й ОБЛАСНИЙ ЛІЦЕЙ-ІНТЕРНАТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ» 

Н А К А З № 

12.03.2020р. м. Біла Церква 

Про проведення уроків 
в період карантину 

Відповідно до наказу департаменту освіти і науки Київської обласної 
державної адміністрації № 64 від 11.03. 2020 року «Про тимчасове 
призупинень л освітнього процесу в закладах освіти усіх типів та форм 
власності» 

1. Вчителям-предметникам: 

1.1. Проводити дистанційні заняття навчальних предметів з використанням 
інтернет технологій відповідно до затвердженого плану 

1.2. Дбати про урізноманітнення форм проведення уроків та спосіб 
подання матеріалу; 

1.3. Забезпечити тісну співпрацю з ліцеїстами у розвитку інформаційної 
компі тентності та дотримання інформаційної культури в режимі 
інтер; іету. 

2. Класним керівникам: 
2.1 Забезпечити інформування ліцеїстів навчальних груп та їхніх батьків 
про час, форму проведення та перелік навчальних предметів онлайн-
уроків; 
2.2 Забезпечувати та тримати на контролі участь ліцеїстів в онлайн -
уроках. 

3. Контроль за виконанням дане то наказу покласти на заступника директора 
з навчальної робої иуіцу--*™»"- < 

НАКАЗУЮ: 

(додаються) 

Підготувала Т. Ма .•>кеи*?ч 

Директор, В. Балясников 



КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 
«КИЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЛЩЕЙ-ШТЕРНАТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ» 

Н А К А З Ж ' Я І 

17.03.2020р. м. Біла Церква 

Про організацію освітнього процесу 
в період карантину 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Про 
організаційні заходи для запобігання поширенню коронавірусу СОУГО -19» від 
16.03,2020року №406, 

НАКАЗУЮ: 

1 .Усім педагогічним працівникам ліцею забезпечити дотримання заборони 
проведення осітніх, культурних, спортивних та інших масових заходів та 
відвідування за сладу здобувачами освіти. 

2. Керівникам структурних підрозділів забезпечити: 
2.1. Проведення інформування здобувачів освіти та працівників щодо заходів 
профілактики, проявів хвороби та дій у випадку захворювання. 
2.2. Проведення профілактики та дезінфекційних заходів щодо запобігання 
поширення коронавірусу СОУЮ -19. 
2.3. Визначити та затвердити перелік осіб, які можуть працювати дистанційно, 
забезпечивши при цьому належні результати роботи. 
2.4. Запровадження гнучкого (дистанційного) режиму роботи працівників 
відповідно до Методичних рекомендацій щодо встановлення гнучкого режиму 
робочого часу, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики 
України від 04 жовтня 2006 року № 359. 
2.5. Режим підвищеної готовності підсистеми навчання здобувачів освіти та 
працівників дія л у надзвичайних ситуаціях відповідно до підпункту 2 пункту 13 
Положення при функціональну підсистему навчання дітей дошкільного віку, 
учнів та студентів діям у надзвичайних ситуаціях ( з питань безпеки 
життєдіяльності) єдиної державної системи цивільного захисту, затвердженого 
наказом Міністерства освіти і науки України від 21 листопада 2016 року № 1400, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2016 року за № 
1623/29752. 

3. Учителям-предметника.м: 
3.1. Забезпечити виконання освітніх програм, зокрема шляхом організації 
освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання, що не 
передбачає відвідування закладу освіти її здобувачами, а також виконання іншої 
роботи (організаційно-педагогічної, методичної тощо). 
3.2. Розробити та подати на затвердження індивідульні плани самоосвіти. 

(до 18.03.2020 року) 



3.3.Проводити дистанційні заняття навчальних предметів з використанням 
інтернет технологій відповідно до затвердженого плану 

(додається). 

4. Даний наказ довести до відома усіх педагогічних працівників та розмістити 
на сайті ліцею. 

5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

Ди В. Балясников 


