
 
 

ВИЖНИЦЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

 І–ІІІ СТУПЕНІВ ІМ. ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА 

Вижницької міської ради 

Вижницького району Чернівецької області 

 

НАКАЗ 

      24.02.2022                                 №95-од 

Про роботу закладу  

24-25.02.2022 року 

 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

на виконання Указу Президента України №64/2022 «Про введення воєнного 

стану в Україні», розпорядження Вижницького міського голови від 24.02.2022 

року №02-02/36 «Про роботу закладів освіти, культури, спорту Вижницької 

громади в умовах особливого правового режиму», у зв’язку із військовою 

агресією Російської Федерації проти України відповідно до рекомендацій МОН 

України, з метою забезпечення виконання завдань за призначенням  в умовах 

особливого правового режиму, 
 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Перевести на дистанційну форму навчання учнів 1-11-х класів з 24.02.2022 

року. 

2. Адміністрації закладу: 

2.1. забезпечити організацію освітнього процесу за дистанційною формою 

навчання; 

2.2. передати ноутбуки вчителям на тимчасове користування згідно актів для 

проведення дистанційного навчання (додається). 

2.2. здійснити контроль за наданням освітніх послуг у встановлених обсягах, 

відповідно до визначених освітніх програм і планів; 

2.3. забезпечити негайне інформування учасників освітнього процесу, відділу 

освіти про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій, порушення 

функціонування суб’єктів освітньої діяльності, загрозу припинення надання 

освітніх послуг, підозрілі об’єкти та суб’єкти у приміщеннях та на території 

закладу.; 

2.4. забезпечити оперативне прийняття рішень та оповіщення учасників 

освітнього процесу щодо змін режиму діяльності закладу, призупинення чи 

відновлення освітнього процесу; 



2.5. забезпечити здійснення заходів планів цивільного захисту на особливий 

період. 

3. Забезпечити ефективне використання трудових, фінансових та 

енергоресурсів в умовах правового режиму воєнного стану. 

4. Класним керівникам 1-11-х класів повідомити батьків та учнів 1-11-х 

класів про організацію дистанційної форми навчання.  

5. Лаборантці сайту Вадилюк І.Ю. розмістити  наказ на сайті закладу. 

6. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

          

Директорка закладу                                     Оксана СИЧОВА 

 

 

З наказом ознайомлені всі працівники на оперативній нараді 

24.02.2022  року 

  



Додаток 1 

 

Акти  

про взяття техніки вчителями закладу  

для проведення дистанційного навчання 

 

1. Радченко Галина Петрівна – ноутбук 4-В класу (21 каб.) 

2. Двойних Галина Василівна – ноутбук 1-В класу (4 каб.) 

3. Чорней Катерина Лукашівна – ноутбук 3-Б класу (15 каб.) 

4. Клим Лілія Миколаївна – ноутбук 4-А класу (16 каб.) 

5. Федорощак Рімма Дмитрівна – ноутбук 3-Г класу (7 каб.) 

6. Ткачук Світлана Степанівна – ноутбук 2-А класу (8 каб.) 

7. Пріц Ірина Григорівна – ноутбук 2-Б класу (14 каб.) 

8. Горюк Оксана Дмитрівна – ноутбук 3-В класу (24 каб.) 

9. Підопригора Олена Василівна – ноутбук 5-А класу (32 каб.) 

10. Шпинтюк Руслана Георгіївна – комп’ютер 6-Б класу (5 каб.) 

11. Ямбор Нталаія Василівна – ноутбук 3-Б класу (18 каб.) 

12. Козак Оксана Георгіївна – ноутбук 9-А класу (26 каб.) 

13. Гайдук Наталія Михайлівна – ноутбук 5-Б класу (36 каб). 

14. Кіцул Людмила Георгіївна – ноутбук 2-В класу (10 каб.) 

15. Майстрюк Ольга Василівна – ноутбук 8-А класу (31 каб.) 

 


