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Спеціалізована школа №80 Печерського району м.Києва  

 

НАКАЗ 

 

«____»  жовтня 2021  року                                                   № _____________- з 

 

Про організація освітнього процесу  

в СШ№80 Печерського району м.Києва 

в умовах «червоного» рівня епідемічної небезпеки 

 

 На виконання 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 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами), наказу Міністерства 

охорони здоров’я України від 04 жовтня 2021 року № 2153 «Про затвердження Переліку 

професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим 

профілактичним щепленням», наказу Департаменту освіти і науки КМДА від 29.10.2021 

№166 «Про організацію освітнього процесу в закладах освіти міста Києва в умовах 

«червоного» рівня епідемічної небезпеки», пункту 5 Протоколу Постійної комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 28.10.2021 №68, відповідно до 

пункту 1.2. Протоколу №66 від 22.10.2021 Постійної комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації),  у зв’язку з встановленням у місті Києві з 00:00 годин 01 

листопада 2021 року «червоного» рівня епідемічної небезпеки поширення гострої 

респіраторної  хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, враховуючи 

лист Управління освіти та інноваційного розвитку ПРДА від 29.10.2021 №03-07/2949  

 

НАКАЗУЮ:  

 

1. Організувати освітній процес в спеціалізованій школі №80 Печерського району м.Києва  

та роботу колективу у дистанційному режимі з 01 листопада 2021 року в умовах 

дистанціювання. 

2. Освітній процес проводити з використанням технологій дистанційного навчання  на 

платформі HUMAN відповідно до Положення про дистанційну форму здобуття повної 

загальної середньої освіти (затвердженого наказом МОН від 08.09.2020 №1115) із 

дотриманням санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти 

(затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 25.09.2020 №2205).                                                   

3. Затвердити графік чергування адміністрації в період з 01 листопада 2021 року в умовах 

дистанціювання. (додаток 1). 

4. Заступникам директора з НВР Стельмащук С.А., Делікатній Н.М., Шалі К.В., Деяк О.І., 

Носач І.Я.:  
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4.1. Контролювати виконання освітніх програм у 1-11 класах та освоєння учнями змісту 

кожного навчального предмету в повному обсязі.   

4.2. Проводити роз’яснювальну роботу серед учасників освітнього процесу щодо організації 

освітнього процесу  з використанням технологій дистанційного навчання, можливості 

використання різноманітних електронних освітніх ресурсів, про виконання творчих 

домашніх завдань шляхом е-листування через електронну платформу HUMAN, на 

соціальних платформах, на сайті школи. 

4.3. Графік роботи, розклад уроків залишити без змін з дотриманням вимог санітарних 

правил і норм безперервної тривалості навчальної діяльності з технічними засобами 

навчання, тривалості виконання завдань для самопідготовки у позанавчальний час 

(домашніх завдань).  

4.4. Проводити контроль за веденням уроків та виконанням освітньої програми в межах 

повноваження, затверджених наказом про розподіл обов’язків адміністрації. 

4.5. Проведення нарадчих заходів, робочих зустрічей в онлайн формат до покращення 

епідемічної ситуації. 

5. Посилити контроль за дотриманням протиепідемічних та санітарно-гігієнічних заходів. 

Обмежити доступ сторонніх осіб у приміщення закладу.  

6. Категорично заборонити вхід груп учнів до школи на час обмежувальних заходів, участь 

учнів школи у конкурсах та змаганнях, роботу гуртків та інших позакласних творчих та 

спортивних об’єднань.  

7. Заступнику з НВР Деяк О.І.: 

7.1. Проводити серед персоналу закладу роз’яснювальну роботу щодо обов’язковості 

профілактичних щеплень проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2. 

7.2. Організувати проведення олімпіад, конкурсів, інших освітніх заходів в період з 01 

листопада 2021 року в умовах дистанціювання.  

8. Заступнику з НВР Стельмащук С.А.: 

8.1. Забезпечити виконання плану роботи ГПД в період з 01 листопада 2021 року в умовах 

дистанціювання.  

8.2. Організувати роботу ГПД у зазначений період у дистанційній формі.  

9. Заступнику директора з НВР Носач І.Я.:  

9.1. Забезпечити виконання плану виховної роботи в період з 01 листопада 2021 року в 

умовах дистанціювання. 

9.2. Організувати роботу гуртків у зазначений період у дистанційній формі.  

10. Заступнику директора з АГЧ Галкіну С.В.: 
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10.1. Організувати технічний персонал на проведення генерального прибирання у 

приміщенні школи в період з 01 листопада 2021 року на час проведення освітніх заходів 

умовах дистанціювання.  

10.2. Організувати у період з 01 листопада 2021 року проведення обробки розчином 

дезінфікуючих засобів навчальних приміщень та приміщень загального користування 

школи. 

10.3. Забезпечити неухильне виконання санітарного законодавства щодо дотримання 

санітарно-гігієнічного режиму в навчальному закладі. 

11. Класним керівникам 1-11 класів:  

11.1. Донести дану інформацію до учнів та батьків учнів класів, організувати та 

забезпечити у вказаний термін дистанційну форму освіти учнів класу.  

11.2. Здійснювати постійний моніторинг здобувачів освіти класу, у тому числі тих, що не 

мають доступу до дистанційної освіти, повідомляти адміністрацію у разі наявності 

таких. 

12. Вчителям-предметникам:  

12.1. Що уроку вносити записи, відмічати відсутніх та виставляти оцінки здобувачам 

освіти у е-журналі HUMAN. 

12.2. Забезпечити проведення онлайн уроків з урахуванням вимог Санітарного регламенту: 

для 1 класу - 10 хвилин, 

для 2-4 класів- 15 хвилин, 

для 5-7 класів - не більше 20 хвилин, 

для 8-9 класів - 20-25 хвилин, 

для 10-11 класів не більше 25-30 хвилин на першому занятті та не більше  

15 - 20  хвилин-на другому занятті. 

13. Психологічній службі школи: 

13.1. Забезпечити виконання плану роботи зі здобувачами освіти у період обмежувальних 

протиепідемічних заходів з  01 листопада 2021 року  

13.2. Організувати роботу зі здобувачами освіти та, за потребою, з усіма  учасниками 

освітнього процесу у зазначений період у дистанційній формі.  

14. Забезпечити персоналу доступ до робочого місця з 01 листопада 2021 року на час 

проведення освітніх заходів умовах дистанціювання для проведення онлайн-уроків,  

підбору навчального матеріалу у приміщеннях школи, роботи в приміщеннях закладу за 

умови наявності документу: 

-  що підтверджують отримання повного курсу вакцинації або одну дозу дводозної 

вакцини від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2, включеної ВООЗ до переліку дозволених для використання в 

надзвичайних ситуаціях; 
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- або міжнародного, внутрішнього сертифікату або іноземного сертифікату, що 

підтверджує вакцинацію від SARS-CoV-2, однією дозою дводозної вакцини (жовтий 

сертифікат) або однією дозою однодозної вакцини чи двома дозами дводозної вакцини 

(зелений сертифікат), які включені ВООЗ до переліку дозволених для використання в 

надзвичайних ситуаціях; 

- або медичного висновку про наявність протипоказань до проведення відповідних 

профілактичних щеплень, виданий закладом охорони здоров'я;  

- або медичного документу про одужання від зазначеної хвороби.  

15. У разі необхідності для організації дистанційного навчання в умовах дистанціювання 

надати техніку вчителям під відповідні персональні заяви.  

16. Контроль за виконанням  цього наказу  залишаю за собою. 

  

 

Директор СШ№80         Наталія МАКСИМОВА
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Додаток №1  

до наказу від      .10.2021 року №_________-з 

 

 

 

 

Графік чергування адміністрації 

в період з 01 листопада 2021 року 

на час проведення освітніх заходів умовах дистанціювання 

 

Для забезпечення контролю за організацією та веденням освітнього процесу, роботи 

закладу  на час проведення освітніх заходів умовах дистанціювання встановити чергування 

адміністрації за наступним графіком: 

        понеділок     -       Деяк О.І. 

        вівторок       -        Носач І.Я.;  

        середа          -         Делікатна Н.М. 

        четвер          -         Шаля К.В; 

        п’ятниця      -         Стельмащук С.А.; 

       понеділок, четвер з 8.00 до 18.00 – Максимова Н.М. 

       понеділок - п’ятниця з 8.00 до 16.00 – Галкін С.В.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


