
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ "НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС №111  
"СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА - ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НАКАЗ

від 22.12.2020 1 № 178

Про роботу закладу освіти в період 
обмежувальних протиепідемічних 
заходів з 08 по 24.01.2021

Керуючись постановою 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 СОУШ-19, спричиненої коронавірусом SARS- 
CoV-2», листом управління освіти департаменту гуманітарної політики 
Дніпровської міської ради від 18.12.2020 № 7/1-1142 «Щодо роботи в період 
обмежувальних протиепідемічних заходів з 08 по 24.01.2020», з метою 
впорядкування роботи закладу освіти під час зимових канікул та у період 
обмежувальних протиепідемічних заходів

НАКАЗУЮ:

1.Освітній процес у дошкільному відділенні КЗО НВК №111 ДМР у період 
обмежувальних протиепідемічних заходів з 08 по 24.01.2021 здійснювати у 
звичайному режимі з дотриманням протиепідемічних вимог.
2.Організацію освітнього процесу у школі І-ПІ ступеня у період з 11 по 
24.01.2021 забезпечити шляхом використання технологій дистанційного 
навчання.
3.Затвердити план заходів щодо організації роботи закладу освіти у період 
обмежувальних протиепідемічних заходів з 08 до 25 січня 2021 року 
(додається).
4. Перевести спілкування між працівниками закладу, проведення нарад, 
семінарів, педагогічних рад, зустрічей з батьками виключно в онлайн-формат.
5. Покласти персональну відповідальність за організацію обліку занять, заходів 
та оцінювання здобувачів освіти навчального закладу у період обмежувальних 
протиепідемічних заходів з 08 по 24.01.2021 у школі І ступеня на заступника 
директора з навчальної роботи Макаревич О.О., у школі П та Ш ступеня на 
заступника директора з навчальної роботи Широкову О.А.
6. Класним керівникам перший навчальний день після канікул (11 січня 2021 
року) розпочати із години спілкування (режим роботи, технічне забезпечення, 
епідемічна небезпека здобувачів освіти).
7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор НВК № 111 С.В. Горбачова



Додаток
до наказу від 22.12.2020 № 178

План заходів
щодо організації роботи закладу освіти у період обмежувальних 

протиепідемічних заходів з 08 до 25 січня 2021 року.
№
п/п Зміст Дата Відповідальний

1. Розмістити на сайті роз’яснення 
про режим роботи у період 
карантину

29.12.2020 Горбачова С.В., 
Козачок О.О.

2. Провести засідання педради 28.12.2020 Горбачова С.В.
3. Відпрацювати розклад уроків 

(синхронні)
Д О

08.01.2021
Ш ирокова О.А., 
Макаревич О.О.

4. Провести засідання м/о 
(тривалість уроків, методичне 
забезпечення, планування, 
оцінювання)

Д О

08.01.2021 керівники м/о

5. Розробити рекомендації щодо 
заповнення класних журналів

Д О

08.01.2021 Горбачова С.В.

6. Провести аналіз забезпеченості 
комп’ютерною технікою вчителів 
закладу

до
28.12.2020

Макаревич О.О. 
Ш ирокова О.А.

7. Провести навчання (семінари, 
тренінги, майстер-кдаси)
-  щодо технічного забезпечення

- методика викладання

Д О

08.01.2021

Ш ирокова О.А. 
Макаревич О.О. 

вчителі 
інформатики 
керівники м/о

8. Визначити дітей, які не мають 
технічних можливостей для занять 
з використанням технологій 
дистанційного навчання

Д О

24.12.2020 Класні керівники

9. Скласти графік чергування 
технічного персоналу

Д О

08.01.2021 Юрченко З.М.

10. Скласти графік чергування 
адміністрації

до
08.01.2021 Горбачова С.В.

11. Організувати роботу 
консультаційного пункту (онлайн) 
для учасників освітнього процесу

до
08.01.2021 Ш ирокова О.А.

12. Розробити методичні 
рекомендації щодо проведення 
години спілкування класних 
керівників із здобувачами освіти у 
перший навчальний день після 
канікул

Д О

08.01.2021
Лавриненко Е.П. 
Білоусова М.В.


