
ШКОЛА І-ІП СТУПЕНІВ № 259 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ 
МІСТА КИЄВА

НАКАЗ

від 29.10.2021 року № Z5V
Про організацію освітнього 
процесу в умовах «червоного» 
рівня епідемічної небезпеки.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 
№1236 (зі змінами) «Про встановлення карантину та запровадження 
обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на 
території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої короно 
вірусом SARS-CoV-2» (зі змінами), наказу Міністерства охорони здоров’я 
України від 04.10.2021 №2153 «Про затвердження Переліку професій, виробництв 
та організацій,працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним 
щепленням», 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, у 
зв’язку з встановленням у місті Києві з 00:00 годин Оілистопада 2021 року 
«червоного» рівня епідемічної небезпеки поширення гострої респіраторної 
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, керуючись наказом 
Департаменту освіти і науки міста Києва № 166 від 29.10.2021 «Про організацію 
освітнього процесу в закладах освіти міста Києва в умовах «червоного» рівня 
епідемічної небезпеки»

f

НАКАЗУЮ:
1. Заступнику директора з навчальної роботи Філончик І.В.:

1.1. Організувати освітній процес у дистанційному режимі з 01 листопада 
2021 року.

1.2. Провести роз’яснювальну роботу серед учасників освітнього процесу 
щодо організації освітнього процесу з використанням технологій 
дистанційного навчання, можливості використання електронних 
освітніх ресурсів для забезпечення неперервного навчання в умовах 
обмежувальних протиепідемічних заходів.

1.3. Організувати роботу он-лайн нарад та конференцій та інших 
методичних заходів в синхронному режимі для педагогічних 
працівників школи на платформі ZOOM, GOOGLE MEET.

1.4. Забезпечити контроль за виконанням вчителями освітніх програм, 
оцінювання навчальних досягнень учнів у дистанційному режимі.

2. Педагогічним працівникам закладу освіти:
2.1. Організувати навчання учнів, що перебувають удома, забезпечивши 

використання різних форм дистанційного навчання (у синхронному та 



асинхронному режимах) з урахування технічних можливостей та 
використанням оптимальної кількості освітніх ресурсів та платформ.

2.2. Забезпечити виконання освітньої програми.
2.3. Розробити щотижневі індивідуальні плани роботи з обліком робочого 

часу у відповідності до тижневого навантаження.
2.4. Приймати участь у професійних дистанційних міських та районних 

вебінарах, тренінгах, семінарах, загальношкільних он-лайн нарадах та 
конференціях.

2.5. Встановити зворотній зв’язок з учасниками освітнього процесу (учні, 
батьки) через Інтернет - ресурси та інші засоби комунікації (електронна 
пошта, Viber, Facebook тощо).

2.6. Забезпечити оцінювання навчальних досягнень учнів 5-11 класів у 
дистанційному режимі через електронні та інші наявні засоби, щоденно 
відслідковувати та аналізувати статистику успішності учнів.

3. Адміністратору шкільного сайту, педагогу-організатору Малій Г.І. 
розмістити на сайті:
3.1. Розклад онлайн уроків 1-11 класів з посиланнями на задіяні вчителями 

ресурси (коди доступу).
4. Заступнику директора з виховної роботи Коренюку А.В.:

4.1. Посилити контроль за обов’язковістю профілактичних щеплень 
працівників закладу освіти проти гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на період дії 
карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України.

5. Заступнику директора з господарської роботи Микулі А.М.:
5.1. Посилити контроль за дотриманням протиепідемічних та санітарно- 

гігієнічних заходів.
5.2. Обмежити доступ сторонніх осіб у приміщення закладу освіти.

6. Медичній сестрі Вовколуп Ю.В.:
6.1. Запровадити щоденний температурний скринінг працівників, забезпечити 

необхідні умови для дотримання працівниками правил особистої гігієни, 
виявляти працівників, які мають ознаки гострих респіраторних 
захворювань.

7. Контроль за виконанням даної

Директор

Ознайомлені: 
Філончик І.В. 
Коренюк А.В. 
Микула А.М.


