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ЗАСТАВНІВСЬКИЙ  ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ  

СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ  І-ІІІ СТУПЕНІВ 
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а
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НАКАЗ 

21.01.2022р.                                                                           № 

Про продовження організації  

освітнього процесу за дистанційною 

 формою навчання  

 

     Відповідно до Законів України «Про освіту» від 05.09.2017 року № 2145-УІІІ 

(зі змінами), «Про захист населення від інфекційних хвороб» від 6 квітня 2000 

року № 1645-ІП (зі змінами), «Про забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення» від 24 лютого 1994 року № 4004-ХІІ (зі змінами), 

наказу Міністерства освіти і науки України від 08.09.2020 року № 1115 «Деякі 

питання організації дистанційного навчання», листів Міністерства освіти і 

науки України від 05.08.2020 року № 1/9-420 «Щодо організації роботи закладів 

загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році», від 02.11.2020 року 

№ 1/9-609 «Щодо організації дистанційного навчання», від 28.08.2021 року № 

1/9-490 «Про створення безпечних умов організації освітнього процесу у 

2020/2021 навчальному році», рішення комісії ТЕБ та НС Заставнівської міської 

ради від 15.01.2022 року № 1/2022, листа Кіцманського відділу Чернівецької 

районної філії Державної установи «Чернівецький обласний центр контролю та 

профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» від 17.01.2022 

року № 22, з метою запобігання подальшого можливого поширення вітряної 

віспи, забезпечення збереження життя та здоров’я дітей у закладах освіти, 

забезпечення дотримання протиепідемічних заходів та наказу відділу освіти, 

культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради «Про організацію 

освітнього процесу для здобувачів освіти з урахуванням карантинних обмежень 

у зв’язку поширенням коронавірусної  хвороби (COVID-19)» від 20.01.2022р. 

№13 

 НАКАЗУЮ: 

 1. Продовжити здійснювати освітній процес для учнів Заставнівського ЗЗСО 

І-ІІІ ступенів за дистанційною формою навчання з 21.01.2022 року на два тижні. 

2.  Педагогічним працівникам  використовувати сучасні технології 

дистанційного навчання (загальнодоступні ресурси, комунікації мережі 



інтернет) та здійснювати інші заходи, спрямовані на проведення із здобувачами 

освіти відповідного навчання та їх оцінювання. 

 3.Класним керівникам, медичній сестрі закладу: 

3.1. Проводити санітарно-просвітницьку роботу з батьками, в тому числі 

необхідність звертатися до сімейного лікаря у випадку наявності симптомів 

хвороби у дітей. 

3.2. Проводити щоденний моніторинг захворюваності учнів. 

4. Заступнику директора з НВР довести наказ до відома учасників освітнього 

процесу  

5. Наказ розмістити на сайті закладу освіти. 

Контроль за виконанням даного наказу залишаю  за собою. 

 

Директор ЗЗСО      Надія БАЧИНСЬКА 

 

 


