
 

 

ВИЖНИЦЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

 І–ІІІ СТУПЕНІВ ІМ. ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА 

Вижницької міської ради 

Вижницького району Чернівецької області 
 

НАКАЗ 

22.08. 2022                           №196-од  

Про організований початок  

2022-2023 навчального року 

та опалювального сезону 

в умовах адаптивного карантину 
 

Відповідно до статті 30 Закону України «Про забезпечення санітарного 

та епідемічного благополуччя населення», статті 29 Закону України «Про 

захист населення від інфекційних хвороб», постанови головного державного 

санітарного лікаря України від 06.09.2021 № 10 «Про затвердження 

протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв’язку з 

поширенням коронавірусної хвороби COVID-19», з метою впорядкованого 

відновлення освітнього процесу в приміщеннях закладів освіти громади, 

підтримання безпеки санітарного стану закладів освіти та забезпечення 

здоров’я і безпеки учасників освітнього процесу, 
 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Створити належні умови для початку освітнього процесу, безпеки 

життєдіяльності учнів та педагогічних працівників в період воєнного стану та 

в період карантину в зв’язку з поширенням корона вірусної хвороби 

                                                                                    Адміністрація закладу 

2. До 29.08.2022 року укомплектувати навчальний заклад  педагогічними 

кадрами                                                                                          

Директорка закладу. 

3. До 01.09.2022 року забезпечити учнів підручниками – у міру надходження 

нових підручників                            

Зав бібліотекою Муха М.В. 

4. До 29.08.2022 року класоводам 1-х класів оформити особові справи та 

занести дані про учнів в алфавітну книгу. 

Заступниця директорки з навчальної роботи Іричук Г.Г. 

5. До 29.08.2022 року уточнити мережу та контингент учнів всіх класів, 

забезпечити раціональну комплекцію класів. 

Заступниця директорки з навчальної роботи Іричук Г.Г. 

6. Вчителям-предметникам взяти участь у онлайн-нарадах професійної 

спільноти щодо викладання предметів у 2022-2023 н.р. 

                                                                                          до 31.08.2022 року. 



7. Заступниці директорки з виховної роботи Козачук А.Д. та педагогу-

організатору Друк Н.В.: 

7.1.  забезпечити  проведення святкової лінійки до святкування 1 вересня о 

10:00 год. у приміщенні закладу. 

7.2. подати  сценарій проведення свята «Першого дзвоника» 

                                                                                           до 22.08.2022 року 

8. Заступниці директорки з навчальної роботи Іричук Г.Г.: 

8.1. Скласти розклад уроків та дзвінків 

  до 31.08.2022 року  

8.2. Скласти розклад факультативів 

                                                                                           до 01.09.2022 року 

8.3. Організувати індивідуальну форму навчання  з учнями згідно нормативної 

бази, на підставі поданих документів  

до 01.09.2022 року 

8.4. Провести інструктаж щодо ведення класних журналів, особових справ                                                                                             

до 01.09.2022 року 

8.5. Провести методичний семінар щодо структури навчального року та  

календаризації навчальних програм. 

         до 01.09.2022 року. 

8.6. Погодити календарно-тематичне планування навчальних предметів на 

2022-2023 н.р.                                                                              до 09.09.2022 року. 

8.7. Підготувати матеріали по тарифікації педагогічних працівників на               

2022-2023 н.р., звіти                                                                   до 07.09.2022 року. 

8.8. Надавати оперативну інформацію відділу освіти, культури, медицини та 

спорту Вижницької ОТГ щодо організації початку навчального року. 

8.9. Забезпечити неухильне виконання постанови Кабміну від 12.04.2000 р. № 

646 «Про затвердження інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку», 

вжити заходів щодо повного охоплення  дітей і підлітків шкільного віку 

різними формами навчання. 

9.  Вчителям-предметникам вчасно спланувати навчальну роботу з учнями, 

забезпечити чітку організацію праці вчителя, учня, дотримуватись режиму 

роботи навчального закладу, алгоритму дій під час «Повітряної тривоги», 

правил техніки безпеки у період воєнного стану, рекомендацій щодо організації 

протиепідемічних заходів у закладі в період карантину в зв’язку поширенням 

коронавіросної хвороби (COVID-19). 

10. Класним керівникам: 

10.1. Провести перший урок 01.09.2022 року о 9:30 для 1-11-х класів «Ми 

українці: честь і слава незламним!»  

10.2. Завести класні журнали  до 02.09.2022 року.  

11. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

                  Директорка закладу                            Оксана СИЧОВА  

 

З наказам ознайомлено усіх працівників на оперативній нараді 

29.08.2022 році. 


