
 
 

 

ВИЖНИЦЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

 І–ІІІ СТУПЕНІВ ІМ. ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА 

Вижницької міської ради 

Вижницького району Чернівецької області 
 

НАКАЗ 

  13.12.2021                                                                № 431-од    
 

Про організацію змістовного  

дозвілля учнів закладу під час  

зимових канікул 2021/2022 н.р. 

 

На виконання плану роботи закладу 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, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2», наказу ДОН Чернівецької обласної державної 

адміністрації від 01.12.2021 № 387 «Прозаходи безпеки під час проведення 

зимових канікул, Новорічних та Різдвяних свят», та з метою організованого 

проведення зимових канікул, Новорічних та Різдвяних свят, дозвілля дітей та 

учнівської молоді під час зимових канікул 2020/2021 навчального року в 

умовах карантину, 

 

НАКАЗУЮ:  

 

1. Дотримуватись протиепідемічних заходів у закладах освіти на період 

карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) 

відповідно до постанов Головного державного санітарного лікаря 

України від 06.09.2021 № 10 і від 25.08.2021 № 8. 

2. Затвердити План роботи на зимові канікули у період з 31.12.2021 р. по 

14.01.2022 р. (додаток №1). 

3. Класним керівникам 1-11-х класів: 

3.1. Забезпечити виконання заходів, затверджених цим наказом. 

3.2. Організувати зимові новорічно-різдвяні розваги біля міської ялинки; 

3.3. 08.01.2022 р. взяти участь у святковій коляді «Свято Коляди. Найбільша 

коляда у найменшому місті» - Щорічний фестиваль; 

3.4. до 15.01.2022 р. спланувати роботу виховної діяльності в класі на ІІ 

семестр 2021/2022 н.р.; 



3.5. впродовж зимових канікул відвідувати сім’ї учнів, які перебувають у 

складних життєвих обставин, з метою вивчення матеріально-побутових 

умов, в яких проживає дитина; 

3.6. проводити індивідуальну роботу з учнями, надавати консультації 

батькам щодо навчання та виховання дітей; 

3.7. провести відповідну роз’яснювальну роботу з учнями та вихованцями 

щодо дотримання протиепідемічних заходів на період карантину у 

зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), правил 

безпечної поведінки на водних об’єктах у зимовий період, з 

легкозаймистими та токсичними речовинами, вибухонебезпечними 

предметами і речовинами, дотримання правил пожежної безпеки і 

безпеки дорожнього руху, поведінки в умовах низьких температур, 

попередження випадків переохолодження та обморожень, навчання з 

надання першої медичної допомоги при переохолодженні тощо 

4. Заступниці директорки з виховної роботи Козачук А.Д.: 

4.1. Розглянути плани роботи класних керівників щодо проведення 

новорічних канікул та надати їм методичну допомогу.  

4.2. Під час проведення свят забезпечувати суворе дотримання правил 

техніки безпеки. 

4.3. До 20 грудня 2022 р. розмістити інформацію про роботу закладу на час 

зимових канікул на сайті закладу.  

5. Педагогу-організатору Юрійчук Р.В., вчителю музики Беженарю С.І.: 

5.1. 06-07.01.2020р. організувати Різдвяну коляду «Колядуймо з нами»; 

5.2. 06-07.01.2020р. взяти участь у святковій коляді «Найбільша коляда у 

найменшому місті». 

6. Вчителям-предметникам:  

6.1. протягом канікул здійснювати підготовку учнів до ІІІ етапу 

Всеукраїнських олімпіад; 

6.2. надавати консультацію учням 11-х класів  з підготовки до ЗНО. 

7. Соціальному педагогу закладу Мицкан А.Ю. особливу увагу приділити 

місцезнаходженню та організації дозвілля дітей–сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, дітей з малозабезпечених та 

багатодітних сімей, дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій, дітей, 

зареєстрованих як внутрішньо переміщених осіб, дітей з інвалідністю, 

дітей, які залишились без догляду батьків, інших пільгових категорій, 

залучивши їх до занять у гуртках, виховних он-лайн заходах. 



8. Практичному психологу Швеці О.М. впродовж канікул здійснювати 

психологічний супровід дітей «соціальних категорій», надавати 

рекомендації, консультації щодо навчання та виховання дітей. 

9. Категорично заборонити використання будь-якого відкритого вогню, 

свічок, бенгальських вогнів, феєрверків, петард інших піротехнічних 

виробів, а також прикрас, що можуть загорітися. 

10. 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 13.12.2021 року №431-од 

Директорка закладу  

________ О.Ю.Сичова 

                                                                                               

План роботи  

Вижницького ЗЗСО I-III ступенів імені Юрія Федьковича 

на зимові канікули з 31.12.2021 по 14.01.2022 р. 

№ Заходи Дата 

проведення 

Відповідальні 

1. Оперативна нарада Вівторок 

04.01.2022 р. 

Адміністрація 

закладу 

2. Розважальна програма для дітей 02.01.2022 р. Класоводи 1-4 

класів 

3. Свято до Дня Святого Миколая, запалення 

ялинки 

 

17.12.2021 р. 

  

Класні 

керівники 1-11 

кл. 

4. Участь у святковій коляді «Найбільша 

коляда у найменшому місті» 

Субота 

08.01.2022 р. 

Класні 

керівники  

1-11 кл. 

5. Спланувати роботу виховної діяльності в 

класі на ІІ семестр 2021/2022 н.р 

Впродовж 

канікул 

Класні 

керівники  

1-11 кл. 

6. Впродовж зимових канікул відвідувати сім’ї 

учнів, які перебувають у складних життєвих 

обставин, з метою вивчення матеріально-

побутових умов, в яких проживає дитина 

Впродовж 

канікул 

Класні 

керівники  

1-11 кл. 

7. Проводити індивідуальну роботу з учнями, 

надавати консультації батькам щодо 

навчання та виховання дітей 

Впродовж 

канікул 

Класні 

керівники  

1-11 кл. 

8. Перегляд мультфільму «Гулівер 

повертається» (кінотеатр ім. Шевченка м. 

Вижниця) 

01-15.12.2022 р. Класні 

керівники  

1-11 кл. 

9. Організувати Різдвяну коляду «Найбільша 

коляда у найменшому місті» 

06-07.01.22 р. Педагог-

організатор 

Юрійчук Р.В., 

учитель 

музики  

Беженар С.І. 

10. Протягом канікул здійснювати підготовку 

учнів до ІІІ етапу Всеукраїнських олімпіад 

Впродовж 

канікул 

Вчителі-

предметники 



 

11. Надавати консультацію учням 11-х класів з 

підготовки до ЗНО 

 

Впродовж 

канікул 

Вчителі-

предметники 

12. Протягом канікул відвідувати вдома учнів 

«соціальних категорій» з метою вивчення 

умов проживання та виховання 

Впродовж 

канікул 

Соціальний 

педагог 

Мицкан А.Ю. 

13. Надавати рекомендації, консультації щодо 

навчання та виховання дітей 

Впродовж 

канікул 

Практичний 

психолог 

Швейка О.М. 

 

14. Протягом канікул здійснювати 

психологічний супровід дітей «соціальних 

категорій» 

Впродовж 

канікул 

Практичний 

психолог  

Швейка О.М. 

15. Організація роботи гуртків згідно графіку Впродовж 

канікули 

Керівники 

спортивних 

секцій 

16. Майстер клас по хореографії від Христини 

Заєць (15
30

 год будинок культури) 

05.12.2022 р. Хотимська 

І.Ю. 


