
 

 

 

УКРАЇНА 

Донецька область 

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС „ЛІЦЕЙ-ШКОЛА №14” 

(НВК „Ліцей-школа №14”) 
 

вул. Пашковського, 62а, м. Маріуполь, донецька область, 87545 

тел. +380977126102;  e-mail: nvk14mariupol@ukr.net; 

код ЄДРПОУ 23031121 
НАКАЗ 

 

________________ №______________ 

На №________________ від_________ 

 

Про  призупинення освітній процесу в НВК    

"Ліцей-школа №14" в січні 2020 року  

  
 

У зв’язку із щоденним збільшенням кількості учнів, які захворіли на 

респіраторні інфекції, відповідно до наказу департаменту освіти від 

29.01.2020 №50 з 30.01.2020 року призупинено освітній процес в закладах 

загальної середньої та позашкільної освіти міста, 
      

НАКАЗУЮ: 
 

1. З 30.01.2020 призупинити освітній процес в НВК "Ліцей-школа №14" 

до особливого розпорядження. 

2. Заступнику директора з НВР Т.О. Костенко: 

2.1. Відпрацювати навчальні програми за рахунок інтенсифікації занять. 

2.2. Організувати проведення навчання з використанням дистанційних 

(індивідуальних) форм навчання, інтерактивних засобів (для 3-11 класів). 

Термін: з 30.01.2020 

2.3. Розробити плани надолуження та ущільнення навчального 

матеріалу, відкориговані календарні плани з кожного предмету. 

                                         Термін: до 05.02.2020 

2.4. Заборонити проведення контрольних робіт протягом першого 

тижня навчання.  

2.5. Даний наказ розмістити на сайті закладу. 

                                         Термін: 29.01.2020 

3. Заступнику директора з НВР Кузнєцовій К.В. та педагогу – 

організатору Шевченко О.В.: 

3.1. Проінформувати їдальню щодо призупинення навчального процесу 

в НВК "Ліцей-школа №14" з 30.01.2020 

3.2. Попередити батьків та дітей про виконання правил поведінки та 

збереження життя та здоров’я дітей на час карантину з 30.01.2020 до 

особливого розпорядження. 

3.3. Провести профілактичні бесіди з учнями 1-11 класів на теми: 

• використовування правил пожежної безпеки;  
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• виконання правил техніки безпеки при користуванні електричними 

пристроями; 

• виконання правил дорожнього руху, не допускати пустощів на дорогах; 

• виконання правил  техніки безпеки біля водойм та річок,  бути 

уважним на льоду; 

• виконання правил поведінки при відвідуванні громадських місць, 

міських свят; 

• заборона вживання консервованих грибів власного приготування, 

запобігати шлунковим отруєнням; 

• при знаходженні зброї або вогнепальних пристроїв терміново 

інформувати органи поліції, військкомату та управління з надзвичайних 

ситуацій; унеможливити контакт з вогнепальними пристроями та зброєю. 

4. Заступнику директора з АГЧ В.В. Онищенко: 

4.1. 29.01.2020 року після закінчення занять обробити класні кімнати 

дезінфікуючими спецзасобами. 

5. Класним керівникам 1-11 класів: 

5.1. Провести з учнями бесіди щодо правил безпеки життя та здоров’я 

дітей під час карантину. 

5.2. Вклеїти в щоденники учнів 1-11 класів пам’ятки. 

5.3. Щоденно з’ясовувати рівень захворюваності в класі, телефонувати 

батькам всіх учнів. 

5.4. Щоденно надавати звіт з захворюваності соціальному педагогу 

Мірошниченко Т.М. 

6. Соціальному педагогу Мірошниченко Т.М.: 

6.1. 29.01.2020 року провести радіоурок  - інструктаж щодо правил 

поведінки під час карантину вдома та громадських місцях. 

6.2. Щоденно відслідковувати рівень захворюваності в даних класах. 

6.3. 03.02.2020 довести інформацію про рівень захворюваності дітей в 1-

11 класах адміністрації закладу. 

7. Учителям-предметникам, що викладають в 1-11 класах: 

7.1. Розробити заходи по відпрацюванню занять відповідно до 

навчальних планів шляхом дистанційної освіти через шкільний сайт, власні 

сайти та блоги, мобільний телефон. 

8. Головному бухгалтеру Централізованої бухгалтерії  департаменту 

освіти:     

8.1. Оплату праці педагогічним працівникам, що мали бути задіяні у 

освітньому процесі 1-11 класах, здійснювати відповідно до положень 

Колективного договору. 

9. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

Директор НВК "Ліцей - школа №14"                    Т.О. Никитович 

 


