
Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 8 
з поглибленим вивченням англійської мови 

Новокаховської міської ради Херсонської області 

06.01.2021 /.О НАКАЗ • №> 02 0/д :: 

Про роботу у період 
обмежувальних протиепідемічних 
заходів з 08 до 25 січня 2021 року 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 
року №1236 "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних 
протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території 
України гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої 
коронавірусом 8АК8-СОУ-2"( п.3.10 введення нокдауну з 08 січня по 24 січня 
2021року), наказу відділу освіти Новокаховської міської ради від 06.02.2021 
№ 1 « Про роботу ЗО Новокаховської ОТГ у період з 11.01 .по 22.01.2021р», з 
метою впорядкування роботи закладу освіти у період обмежувальних 
протиепідемічних заходів 

НАКАЗУЮ: 
1. Розпочати II семестр 2020/2021 навчального року з 11.01.2021 року та 

організувати освітній процес з використанням технологій дистанційного 
навчання з 11.01.2021 по 22.01.2021 для учнів 2-11 класів, для учнів 1-х 
класів з 18.01.2021 по 22.01.2021 року. 

2. Педагогічним працівникам: 
2.1. Забезпечити виконання освітніх програм та навчальних планів на 

2020/2021 навчальний рік під час здійснення освітнього процесу за 
дистанційною формою навчання, особливо в 4, 9-11. 

2.2. Для забезпечення виконання навчальних програм скоригувати календарні 
плани з усіх предметів та гурткової роботи. 

3. Класним керівникам 1-11 класів провести з учнями інструктажі з техніки 
безпеки на Період освітнього процесу за дистанційною формою навчання, 
використовуючи інтернет-ресурси з фіксацією у класних журналах. 

4. Затвердити графік чергування адміністрації закладу з 11.01- 22.01.2021 
(додається) та надати інформацію до відділу освіти 

' до 11.01.2021 р. 
5. Заступницям директорки з навчально-виховної роботи Мовчан Н.С., 

Коршуновій К.О., Павловець Л.А. та заступниці директорки з виховної 
роботи Квітці Л.О. здійснювати координацію освітнього процесу та 
контроль за виконанням учителями навчальних программ, якістю надання 
освітніх послуг (проведених уроків) педагогічними працівниками закладу. 

6. На період здійснення освітнього процессу за дистанційною формою 
навчання відмінити проведення навчальних, культурних, спортивних, 



науково-методичних та інших масових заходів у закладах освіти. 
7. Заступниці директорки з адміністративно- господарської діяльності: 
7.1. забезпечити проведення комплексу робіт щодо підтримання 

функціонування інженерних споруд, мереж, комунікацій, а також 
необхідного температурного режиму в закладі. 

7.2. здійснювати контроль за дотриманням санітарних норм відповідно до 
вимог, встановлених до «червоного» рівня епідемічної небезпеки. 

8. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

Директорка школи /2^/- Оксана ОЛІИНИК 


