
Криворізький навчально-виховний комплекс №129 

«Гімназія – ліцей академічного спрямування» 

Криворізької міської ради 

Дніпропетровської області 

 

Н А К А З  

 

18.11.2021 Кривий Ріг № 231 

 

Про відновлення освітнього процесу  

в КНВК № 129 «ГЛАС» в очній формі 

 

 

На виконання протоколу № 22 позачергового засідання Криворізької міської 

комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при 

виконкомі міської ради від 18.01.2021 р., Наказу № 212 від 18.11.2021 р. 

Департаменту освіти і науки Виконкому Криворізької міської ради «про 

відновлення процесу у закладах загальної середньої та позашкільної освіти і 

очному форматі», 

 

 НАКАЗУЮ: 

 

1. Відновити освітній процес в КВК № 129 «ГЛАС» в очному форматі 

з 22.11.2021 р. 

2. Заступникам директора з навчально-виховної роботи  

Біньковській А.М., Дощенко К.І., Самойловій Н.В., Волочаєвій О.М., 

Козаченко Н.С.: 

2.1. Провести інструктивно-методичну нараду з педагогами-

організаторами класів та вчителями-предметниками про умови 

відновлення роботи закладу в очному режимі.  

19.11.2021 

2.2. Провести інформування учасників освітнього процесу щодо 

відновлення роботи закладу в очній формі. 

до 19.11.2021 

2.3. Затвердити графік проведення перевірочних робіт з профільних 

предметів. 

до 25.11.2021  

3. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Дощенко К.І. 

3.1. Підбити підсумки роботи закладу в дистанційному режимі з 

19.10.2021 по 22.11.2021 і відобразити їх в аналітичному наказі. 

до 26.11.2021 



3.2. Забезпечити неухильне виконання постанови Кабінету Міністрів 

України від 09.12.2021 № 1236 «Про встановлення карантину та 

запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з 

метою запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID - 19» (зі змінами) та постанови 

Головного державного санітарного лікаря України від 06.09.2021 

№ 10 «про затвердження протиепідемічних заходів у закладах 

освіти на період карантину у зв’язку з поширенням 

коронавірусної інфекції». 

Постійно 

4. Педагогічним працівникам: 

4.1. Відкоригувати робочі плани, де вказати види, форми і зміст 

освітніх занять, в умовах роботи в очній формі. 

до 22.11.2021 

4.2. Підбити підсумки результативності власної роботи в 

дистанційному режимі. 

до 26.11.2021 р.  

4.3. Записи про проведені уроки перенести до журналів встановленого 

зразка. 

                                                                                     до 23.11.2021 р.  

  

5. Інженеру-електроніку Салівон І.В. 

5.1. Зміст даного наказу оприлюднити на сайті закладу  

до 19.11.2021 

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

Директор                              Нелля Погрібна 

 

 

        Ознайомлені:              Катерина Дощенко 

Олена Волочаєва 

Ніна Самойлова 

Наталя Козаченко 

Алла Біньковська 

Інна Салівон 

 

 

 

 


