
Криворізький навчально-виховний комплекс №129 

«Гімназія – ліцей академічного спрямування» 

Криворізької міської ради 

Дніпропетровської області 

 

Н А К А З  

 

14.02.2022 Кривий Ріг № 48 

 

Про перехід на дистанційне 

навчання 

 

 Згідно з Законами України «Про забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення», «Про захист населення від інфекційних хвороб», 

відповідно до постанов 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-19» із змінами, у 

зв’язку з високим рівнем захворюваності на гострі респіраторно-вірусні інфекції 

учасників освітнього процесу навчального закладу та перевищенням 

епідеміологічного порогу захворюваності на ГРВІ, з метою збереження життя  і 

здоров’я учасників освітнього процесу, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Внести зміни до режиму роботи закладу освіти з 15.02.2022 р. до 

18.02.2022 р.  – запровадити дистанційне навчання, у зв’язку з 

високим рівнем захворюваності на гострі респіраторно-вірусні 

інфекції учасників освітнього процесу навчального закладу та 

перевищенням епідеміологічного порогу захворюваності на ГРВІ у 5-

А, 5-Б, 6-Б, 7-А, 8-Т1, 8-Т2, 11 класах. 

з 15.02.2022 

2. Затвердити адаптований розклад занять у дистанційному режимі з 

15.02.2022 р. (Додаток). 

3. Заступникам директора з навчально-виховної роботи  

Біньковській А.М., Лук’яненко Ж.С., Самойловій Н.В.: 



3.1. Довести до відома педагогогів-організаторів класів та вчителів-

предметників умови роботи в дистанційному режимі.  

15.02.2022 

3.2. Здійснювати моніторинг за якістю усіх видів освітніх занять. 

Результати розглядати на засіданні адмінради. 

щопонеділка 

4. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Дощенко К.І. та 

інженеру-електроніку Салівон І.В. 

4.1. Забезпечити методичний супровід впровадження дистанційної 

роботи педагогічних працівників.  

Постійно 

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

5.1. Даний наказ довести до відома учнів 5-11 класів та їх батьків. 

14.02.2022 

6. Педагогічним працівникам: 

6.1. Організувати навчання учнів, що перебувають вдома, у 

дистанційному режимі на підставі Методичних рекомендацій 

Міністерства освіти і науки України, Положення про дистанційну 

форму здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого 

наказом МОН від 08.09.2020 1115 «Деякі питання організації 

дистанційного навчання», Оновлених умов організації дистанційного 

навчання від 16.10.2020, рекомендацій науково-методичної ради 

КНВК № 129 «ГЛАС» від 20.10.2020 № 2. 

6.2. Після проведення занять підвести підсумок результативності роботи, 

про що надати звіт черговому адміністратору на електронну пошту 

закладу освіти до 16:00. 

Щодня 

6.3. Облік проведених занять здійснювати в електронних журналах 

Щодня  

6.4. Записи про проведені уроки переносити до журналів встановленого 

зразка. 

21.02.2022 

  

7. Інженеру-електроніку Салівон І.В. 

7.1. Зміст даного наказу оприлюднити на сайті закладу.  

14.02.2022 

8. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

В.о. директора                              Нелля Погрібна 

 



        Ознайомлені:              Катерина Дощенко 

Жанна Лук’яненко 

Ніна Самойлова 

Наталя Козаченко 

Алла Біньковська 

Інна Салівон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


