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Костянтинівка

№__053__

Про режим роботи ліцею
на час карантину

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 11.03.2020 № 211 «Про
запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-2019», наказу
Міністерства освіти і науки України від 16.03.2020 № 406 «Про організаційні заходи для
запобігання поширенню коронавірусу COVID-2019», беручи до уваги статтю 32 Закону
України «Про захист населення від інфекційних хвороб», Указ Президента України від
13.03.2020 № 87/2020 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13
березня 2020 року «Про невідкладні заходи щодо забезпечення національної безпеки в умовах
спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-2019, спричиненої коронавірусом SARS-coV2», підпункт 2 пункту 13 Положення про Функціональну підсистему навчання дітей
дошкільного віку, учнів та студентів діям у надзвичайних ситуаціях (з питань безпеки
життєдіяльності) єдиної державної системи цивільного захисту, затвердженого наказом
Міністерства освіти і науки України 21.11.2016 № 1400, на виконання протоколу від
12.03.2020 № 5 позачергового засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій Запорізької області, протоколу від 13.03.2020 № 4
позачергового засідання районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій Мелітопольського району та враховуючи рекомендації Всесвітньої
організації охорони здоров'я,
НАКАЗУЮ:
1. Призупинити навчальний процес в ліцеї з 13.03.2020 р. по 03.04.2020 р. включно та
здійснювати суворий пропускний режим.
2. Запровадити для педагогічного персоналу дистанційний режим роботи, для технічного
персоналу гнучкий режим роботи відповідно до Методичних рекомендацій щодо
встановлення гнучкого режиму робочого часу, затверджених наказом Міністерства праці
та соціальної політики України від 04.10.2006 № 359;
3. Завгоспу ліцею Рибці Н.Є. скласти графік чергувань технічного персоналу на період
карантину з метою забезпечення санітарно-гігієнічного, протиепідемічного та
температурного режиму ліцею, проведення комплексу робіт щодо підтримання
функціонування інженерних споруд, мереж, комунікацій.
4. Заступникам директора з навчально-виховної роботи Донець І.М. та Єфименко Т.А.:
1) скласти графік чергування вчителів та адміністрації на період карантину
2) здійснювати постійний контроль за організацією дистанційного навчання та
виконанням іншої організаційно-педагогічної, методичної тощо роботи педагогів.
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5. Вчителям-предметникам, класоводам:
1) скласти індивідуальний план роботи та самоосвіти на період карантину з урахування
тижневого тарифікаційного навантаження та виконання іншої організаційнопедагогічної та методичної роботи та подати на погодження заступнику директора з
науково-методичної роботи до 17.03.2020. Включити до плану заходи з самоосвіти
відповідно до Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних
працівників зі змінами від 27.12.2019 та згідно з власним планом підвищення
кваліфікації на 2020 рік.
2) щотижнево звітувати про виконання індивідуального плану заступнику директора
Єфименко Т.А.
3) внести корективи до календарно-тематичних планів і забезпечити виконання освітніх
програм на період карантину:
 за 13.03.2020 - шляхом ущільнення навчального матеріалу,
 з 16.03.2020 до кінця карантину - шляхом організації освітнього процесу із
використанням технологій дистанційного навчання;
4) заповнення класних журналів про проведене дистанційне навчання перенести на кінець
карантину.
6.

Черговим працівникам ліцею здійснювати посадові обов’язки в черговому режимі за
графіком з 8.00 до 17.00 в робочі дні, з дотриманням засобів особистої гігієни та
інших рекомендованих профілактичних заходів.

7.

Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор ліцею

Світлана НЕЛІПА

