
Криворізький навчально-виховний комплекс №129 

«Гімназія-ліцей академічного спрямування» 

 

 

Наказ 

 

 

19.03.2022 р. 

Про відновлення 

освітнього процесу 

з 21.03.2022 р. 

 

На виконання наказу департаменту освіти і науки виконкому Криворізької 

міської ради від 18.03.2022 р. № 73 «Про організацію освітнього процесу з 

21.03.2022 р.» та з метою відновлення навчальних занять, збереження життя і 

здоров’я учасників освітнього процесу, 

наказую: 

1. Відновити освітній процес з 21.03.2022 р. в дистанційному форматі з викори-

станням усіх можливостей електронних освітніх ресурсів, в тому числі за-

кладу освіти. 

2. Затвердити розклад уроків. 

(Додаток 1.) 

3. Затвердити розклад дзвінків 

(Додаток 2.) 

4. Затвердити графік чергування адміністрації 

(Додаток 3.) 

5. Заступникам директора з навчально-виховної роботи Біньковській А., 

Лук’яненко Ж.: 

5.1. Здійснювати щоденний моніторинг щодо: 

- кількості учнів, що беруть участь в освітньому процесі (безпосередньо та опо-

середковано); 



- кількості вчителів здатних до системної стабільної роботи; 

- якість проведення освітніх занять. 

Щоденно. 

5.2. Підготувати методичні рекомендації для всіх категорій учасників освітнього 

процесу (учнів, батьків, вчителів) щодо якісної організації та проведення 

освітнього процесу. 

До 22.03.2022 р. 

5.3. Надавати необхідні рекомендації та здійснювати корекцію педагогічної дія-

льності для забезпечення високоякісного результативного освітнього про-

цесу. 

Щоденно. 

5.4. Підводити підсумок організаційної та педагогічної складових освітнього 

процесу до 15.30. 

Щоденно. 

6. Заступника директора з виховної роботи Козієнко О.: 

6.1. Забезпечити щоденне проведення о 9.00 Національної хвилини пам’яті. 

Постійно. 

6.2. Організувати роботу педагогів-організаторів класів щодо забезпечення зміс-

товної та організаційної роботи в класних колективах. 

З 21.03.2022 р. 

6.3. Розробити методичні рекомендації щодо педагогічної діяльності педагогів-

організаторів класів в умовах дистанційної освіти під час воєнного стану. 

До 22.03.2022 р. 

6.4. Здійснювати щоденний моніторинг діяльності педагогів-організаторів класів 

з метою надання своєчасної методичної допомоги та корегування діяльно-

сті. 

Постійно. 

6.5. Залучити до роботи психолога, педагога-організатора закладу освіти, визна-

чити конкретні завдання та зміст роботи в умовах воєнного стану. 

3 21.03.2022 р. 



6.6. Забезпечити інформування батьківської та учнівської громадськості щодо 

специфіки дистанційної освіти в умовах воєнного стану. 

З 21.03.2022 р. 

7. Методисту з ІКТ Янчук І.: 

7.1. Підготувати робочі місця вчителям, які будуть працювати в закладі освіти. 

До 21.03.2022 р. 

7.2. Надавати необхідну допомогу щодо організації освітнього процесу в разі не-

обхідності. 

Постійно. 

8. Педагогам-організаторам класів: 

8.1. Перевірку присутності учнів на уроках закінчити до 8.30. Узагальнену інфо-

рмацію надати до 8.45. 

Щоденно. 

8.2. Звіт щодо організації освітнього процесу в кожному класі надавати щоденно 

до 15.30 за відповідною формою. 

Постійно. 

8.3. Надати пропозиції щодо організації виховної роботи в класах в умовах дис-

танційної освіти та воєнного стану. 

До 22.03.2022 р. 

8.4. Підготувати та провести виховну годину щодо специфіки освітнього процесу 

та дотримання вимог безпеки в період воєнного часу. 

21.03.2022 р. 

9. Учителям-предметникам: 

9.1. Забезпечити якісне проведення уроків на підставі особистісно зорієнтова-

ного підходу до освітнього процесу. 

Постійно. 

  



9.2. Використовувати всі можливі електронні ресурси (Всеукраїнська школа он-

лайн, спільний проєкт МОН України і Міністерства культури та Міністерс-

тва інформаційної політики України «Навчання без меж», спільноту у Viber 

«Школа інфо», освітній портал міста Кривого Рогу, ресурс закладу КЗ 

«Центр професійного розвитку педагогічних працівників» тощо. 

Постійно. 

9.3. Припинити освітній процес у разі оголошення сирени «Повітряна тривога» 

та проходити в найближчі укриття до відбою сигналу. 

10. Педагогічним працівникам закладу освіти: 

10.1. Брати участь у виконанні завдань військово-цивільної адміністрації м. Кри-

вого Рогу. 

За доцільності. 

11. Завгоспу ліцею: 

11.1. Обладнати приміщення спортивного залу та роздягалень ліцею для здійс-

нення укриття працівників у разі оголошення сирени «Повітряна тривога». 

До 21.03.2022 р. 

12. Спеціалісту з охорони праці Патачиц І.: 

12.1. Розробити алгоритми діяльності для усіх категорій працівників ліцею в разі 

надзвичайних ситуацій від час воєнного стану. 

До 23.03.2022 р. 

12.2. Здійснювати щоденні перевірки щодо контролю за дотриманням та вико-

нанням вимог утримання приміщень протягом воєнного часу. 

Постійно. 

13. Координацію роботи щодо виконання наказу покласти на заступників дирек-

тора з навчально-виховної роботи Біньковську А., Лук’яненко Ж., контроль 

– залишаю за собою. 

 

 

В.о. директора Н. Погрібна 

  



Додаток 3 

Графік чергування адміністрації 

 

№ п/п ПІБ Понеділок Вівторок. Середа Четвер П’ятниця 

1 Погрібна Н. +     

2 Біньковська А.   +   

3 Лук’яненко Ж.     + 

4 Москалець К.  +    

5 Козієнко О.    +  

 


