
 
 

 

ВИЖНИЦЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

 І–ІІІ СТУПЕНІВ ІМ. ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА 

Вижницької міської ради 

Вижницького району Чернівецької області 

 

НАКАЗ 

      21.01.2022                                 №37-од 

Про організацію освітнього  

процесу з 24.01.2022 року  

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 року 

№1236 «Про встановлення карантину та запровадження посилених 

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 «Про затвердження 

протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину, у зв’язку із 

поширенням коронавірусної хвороби COVID-19», із змінами, протокольного 

рішення позачергового засідання обласної комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 20.01.2022 №01 та комісії 

Вижницької міської територіальної громади від 20.01.2021 року №01, згідно 

наказу Департаменту освіти і науки Чернівецької облдержадміністрації від 

20.01.2022 року №17 «Про організацію роботи закладів загальної середньої, 

професійної(професійно-технічної), позашкільної, фахової перед вищої, вищої 

освіти області у період обмежувальних протиепідемічних заходів», 

розпорядження Вижицького міського голови від 20.01.2022 року №002-02/9 

«Про організацію роботи закладів загальної середньої, позашкільної освіти 

Вижницької міської ради у період обмежувальних протиепідемічних заходів з 

21.01.2022 року», у зв’язку з погіршенням епідемічної ситуації та запобігання 

поширенню хвороби серед учасників освітнього процесу,   

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Організувати освітній процес для учнів 1-11–х класів з використанням 

технологій дистанційної освіти, з використанням інтернет-ресурсів з 24.01.2022 

року. 

2. Забезпечити виконання вимог постанови головного державного санітарного 

лікаря України від 06.09.2021 №10 «Про затвердження протиепідемічних 

заходів у закладах освіти на період карантину, у зв’язку із поширенням 

коронавірусної хвороби COVID-19». 



3. Учителям-предметникам проводити навчальні заняття за дистанційною 

формою для учнів 1-11-х класів з використанням інтернет-платформи Google 

Meet за посиланнями (додаток №1)  з 24.01.2022 року. 

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

переведення учнів на  дистанційне навчання.  

5. Заступниці директорки з господарської частини Ромащук М.П. 

організувати роботу допоміжно-обслуговуючого персоналу в умовах карантину 

відповідно до діючих норм чинного законодавства. 

6. Медичній працівниці Козлан Л.О. забезпечити проведення санітарно-

освітньої роботи серед педагогічного колективу та персоналу закладу освіти.  

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

8. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

          

Директорка закладу                                     Оксана СИЧОВА 

 

 

 

З наказом ознайомлені всі працівники на оперативній нараді 

21.01.2022  року 

  

  



Додаток 1 

до наказу 

від 21.01.2022 року 

№ 39-од 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформатика (поділ) 

Ізбінський О.Д. https://meet.google.com/iuq-xwxi-pff 

Огданський С. В. https://meet.google.com/fzd-etfb-uad  

Клим О.В. https://meet.google.com/opq-woya-ott  

Посилання для класів 

1-А Старух С.Г. meet.google.com/eet-vudg-byx 

1-Б Луканюк О.С. meet.google.com/zxc-obig-tac 

1-В Двойних Г.В. meet.google.com/reh-acec-rud 

2-А Ткачук С.С. meet.google.com/kvx-mhza-chm 

2-Б Пріц І.Г. meet.google.com/zro-tmus-vhs 

2-В Тарновецька Р.В. meet.google.com/uei-pjii-nwb 

3-А Попадюк О.І. meet.google.com/rgj-npet-kjx 

3-Б Чорней К.Л. meet.google.com/nad-nvbi-ejd 

3-В Горюк О.Д. meet.google.com/uof-ruju-yxt 

3-Г Федорощак Р.Д. meet.google.com/mgt-wxyj-tmj 

4-А Клим Л.М. meet.google.com/wcz-pooy-rcb 

4-Б Петрищук Є.В. meet.google.com/fxf-nmse-wam  

4-В Радченко Г.В. meet.google.com/sqz-btkb-tid 

5-А Ковалюк П.М. meet.google.com/vry-drjh-gab 

5-Б Гайдук Н.М. meet.google.com/gth-ukgr-ihn 

5-В Кіцул Л.Г. meet.google.com/gji-xxvc-ary 

6-А Панасенко М.Ю. meet.google.com/avn-qsus-ecw 

6-Б Шпинтюк Р.Г. meet.google.com/byk-iqvc-cbq 

7-А Сергій Я.І. meet.google.com/zeo-ghpi-qsz 

7-Б Фартушняк С.С. meet.google.com/cyg-zwwp-rqs 

8-А Гожда Т.Я. meet.google.com/byn-pbep-aqu 

8-Б Гаврилюк О.С. meet.google.com/ofv-qcbj-yey 

9-А Фочук О.Д. meet.google.com/vmd-zxgz-gyk 

9-Б Клим Г.Г. meet.google.com/mzg-aryc-oov 

10-А Артемчук Г.І. meet.google.com/nwk-anim-jio 

10-Б Ямбор Н.В. meet.google.com/qat-afrv-jrt 

11-А Підопригора О.В. meet.google.com/sww-ksjg-vot 

11-Б Ізбінський О.Д. meet.google.com/fuo-pgse-pgt 
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Українська мова (поділ) 

Підопригора О.В. https://meet.google.com/nxq-vqiu-ptv?pli=1&authuser=3 

Беженар Н.М. https://meet.google.com/xfo-zydx-miw  

Артемчук Г.І. https://meet.google.com/tbj-odjp-rvv 

Шпинтюк Р.Г. https://meet.google.com/hds-gfrs-nhj?pli=1&authuser=2 

Іноземна мова (поділ) 

Гаврилюк О. С. https://meet.google.com/wnx-xeoe-hgk 

Гожда Т.Я. https://meet.google.com/ysp-biaz-jib 

Панасенко М.Ю. https://meet.google.com/dwm-ihto-vqx  

Сахро О.С. https://meet.google.com/rnv-xuiv-ptu 

Сергій Я.І. https://meet.google.com/vmi-rgpx-vai  

Індивідуальне Навчання 

Чорней Марія 8-Б https://meet.google.com/ftm-imqe-kgt?hs=224 

Долінська Анна, 11-Б https://meet.google.com/exz-otos-wfh 

Демко Денис, 4-В  

Захист України (Ковалюк П.М.) 

meet.google.com/ebw-rdfr-cmd  

Трудове навчання  

Кіцул Л.Г. https://meet.google.com/rao-hxba-riy?pli=1&authuser=4 

Фартушняк С.С. https://meet.google.com/bcf-yzms-dic?pli=1&authuser=5 
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