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НАКАЗ  

12.04.2021 року            № 26        

 

Про тимчасове навчання учнів 1 і 4 класів 

з використанням дистанційних технологій 

 

З метою запобігання поширення коронавірусної інфекції CОVID-19, 

розповсюдження гострих распіраторних інфекцій серед учнів, якісного 

виконання освітніх програм, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів 

України від 22.07.2020 № 641 «Про встановлення карантину та запровадження 

посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням 

гострої респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-

CoV-2», Постанови головного державного санітарного лікаря України № 50 від 

22 серпня 2020 року «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах 

освіти на період карантину у зв'язку поширенням коронавірусної хвороби 

(COVID-19», листів МОН України № 1/9-420 від 05.08.2020року «Щодо 

організації роботи закладів загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному 

році», № 1/9-609 від 02.11.2020 р. «Щодо організації дистанційного навчання», 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Організувати з 13.04.2021 року по 16.04.2021 року для учнів 1 і 4 

класів освітній процес з використанням дистанційних технологій. 

2. Класним керівникам 1 класу Комліченко Л.П. та 4 класу 

Коморній Л.А. повідомити учнів та батьків про зміни в організації освітнього 

процесу. 

3. Усі уроки та консультації проводити згідно розкладу уроків та 

розкладу дзвінків на ІІ семестр 2020-2021 навчального року. Зміни в розкладі 

погоджувати із заступником директора з навчально-виховної роботи Гузь В.І. 

4. Проведення уроків з використанням дистанційних технологій 

фіксувати у класних журналах відповідно календарних планів вчителів. 

5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника 

директора з навчально-виховної роботи Гузь В.І. 

 

 

Директор школи      О.А. П’ятницький  
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АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ 

 

з наказом ОЗ «Вирішальненська ЗОШ І-ІІІ ступенів» 

від 12.04.2021 року №21 

«Про тимчасове навчання учнів 1 і 4 класів 

 з використанням дистанційних технологій» 

 

 

№ 
Назва посади 

працівника 
Прізвище, ініціали Підпис Дата 

1 Заступник 

директора з НВР 

Гузь В.І.   

2 Учитель Комліченко Л.П.   

3 Учитель Коморна Л.А.   

 

 

 

 


