
 
 

 

ВИЖНИЦЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

 І–ІІІ СТУПЕНІВ ІМ. ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА 

Вижницької міської ради 

Вижницького району Чернівецької області 

 

НАКАЗ 

      04.02.2022                                 №68-од 

Про організацію освітнього  

процесу з 07.02.2022 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 03.02.2022 №02 та комісії 

Вижницької міської територіальної громади від 03.02.2022 року №02, згідно 

наказу Департаменту освіти і науки Чернівецької облдержадміністрації від 

03.02.2022 року №38 «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 03.02.2022 року №02-02/20 

«Про організацію роботи закладів загальної середньої, позашкільної освіти 

Вижницької міської ради у період обмежувальних протиепідемічних заходів», у 

зв’язку з епідемічною ситуацією у області та запобігання поширенню хвороби 

серед учасників освітнього процесу,   

 

НАКАЗУЮ: 

 

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

технологій дистанційної освіти з 07.02 по 11.02.2022 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. Адміністрації закладу здійснювати контроль зі якістю проведення уроків з 

використанням технологій дистанційної освіти. 



4. Класним керівникам 1-11-х класів: 

4.1.  повідомити батьків та учнів 1-11-х класів про продовження дистанційного 

навчання.  

4.2. систематично проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу з учнями 

про правила поведінки на кризі та надання першої допомоги потерпілим. 

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 

04.02.2022  року 

  

 


