
 
 

 

ВИЖНИЦЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

 І–ІІІ СТУПЕНІВ ІМ. ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА 

Вижницької міської ради 

Вижницького району Чернівецької області 
 

НАКАЗ 

  10.12.2021                                                                № 428-од    
 

Про організацію новорічно- 

різдвяних свят у 2021-2022 н.р.  
 

На виконання плану роботи закладу на 2021-2022 н.р., враховуючи 

обмеження встановлені  постановою 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», постанови 

Головного державного санітарного лікаря України від 06.09.2021 № 10, з метою 

належної та безпечної організації новорічно-різдвяних свят у  2021-2022 н.р.,  
 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Обмежити проведення масових заходів в закритих приміщеннях 

(частина 4 пункту 5 Постанови Головного державного санітарного лікаря 

України від 06.09.2021 № 10)..  

2. Затвердити графік проведення новорічних святкових програм для 

учнів 1-4 класів у визначені терміни за обраною формою (по групах, в окремих 

кабінетах, без присутності батьків та глядачів) з дотриманням карантинних 

обмежень (додаток 1). 

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

організатору Юрійчук Р.В.: 

3.1. Забезпечити дотримання Протиепідемічних заходів у закладах освіти 

на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID – 

19), затверджених Постановою головного державного санітарного лікаря 

України від від 06.09.2021 № 10. 

3.2. Організувати проведення новорічно-різдвяних ранків за участі у заході 

учнів однієї групи з кількістю не більше як 20 осіб, без присутності батьків.  

з 15.12 по 30.12.2021 року 

4. Класним керівникам:  

4.1. Підготувати змістовні сценарії новорічного свята, задіяти у проведенні 

вчителів музики.  

4.2. Вжити заходи щодо виконання законодавства в частині збереження 

життя і здоров’я дітей у період зимових канікул, під час новорічних різдвяних 

свят, зокрема з питань запобігання поширенню COVID-19, грипу та гострих 

респіраторних захворювань, дитячо-дорожнього травматизму, дотримання 

норм виробничої санітарії, правил поведінки у громадських місцях у період 

розповсюдження епідемії грипу та інших інфекційних захворювань, 



поводження з незнайомими людьми, при користуванні громадським 

транспортом, перебування на льодяних поверхнях річок і водоймищ тощо, 

провести з цих питань цільові інструктажі з безпеки життєдіяльності. 

5. Педагогу-організатору Юрійчук Р.В. та лаборантці сайту Вадилюк І.Ю. 

своєчасно розміщувати інформацію на сторінці в соціальній мережі Facebook та 

на сайті закладу. 

6. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

Директорка закладу                                   Оксана СИЧОВА 

 

З наказом ознайомлено:     ______ Козачк А.Д. 

                                             ______ Юрійчук Р.В. 

                                             ______ Вадилюк І.Ю. 

    



 

 «ЗАТВЕРДЖУЮ»  

наказом по закладу 

від 10.12.2021 року № 428-од 

Директорка закладу  

________ О.Ю.Сичова 

 

 

Графік проведення  

новорічних святкових програм для учнів 1-4 класів 

 

Дата Клас Класний керівник Місце 

проведення 

Час 

проведення 

15.12 2-В 

 

Тарновецька Р.В. каб.  5 урок  

13
00 

год 

 

 

16.12 

4-Б  Петрищук Є.В. каб. 2 урок 

 9
55 

год 

3-Б  Чорней К.Л. каб. 3 урок 

 11
00 

год 

1-Б  Луканюк О.С. каб. 4 урок  

12
05

 год 

3-А  Семенів Н.Д. каб. 5 урок  

13
00 

год 

 

17.12 

1-В  Рендигевич Г.В. каб. 3 урок  

11
00 

год 

3-Г  Федоращак Р.Д. каб. 4 урок  

12
05

 год 

3-В  Горюк О.Д. каб. 5 урок  

13
00 

год 

20.12 2-А  Ткачук С.С. каб. 3 урок  

11
00 

год 

 

23.12 

4-В  Радченко Г.П. каб. 3 урок  

11
00 

год 

1-А  Старух С.Г. каб. 4 урок  

12
05

 год 

4-А  Клим Л.М. каб. 5 урок  

13
00 

год 

28.12 2-Б  Пріц І.Г. каб. 3 урок  

11
00 

год 

 

 


