
Комунальний заклад «Костопільський ліцей - інтернат спортивного 

профілю II - III ступенів» Рівненської обласної  ради 

 

НАКАЗ 

від  19.10.2020р.                  № ___-о    

 
Про організацію навчання у ліцеї 

в умовах «червоного» рівня 

епідемічної небезпеки  

поширення COVID - 19 

 

На виконання листа управління освіти і науки Рівненської обласної 

державної адміністрації №вих-8777/0/01-32/20 від 16.10.2020, Протоколу 

засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій Рівненської області № 57 від 15.10.2020 «Про продовження карантину 

та запровадження протиепідемічних заходів на території із значним 

поширенням гострої хвороби COVID – 19, спричиненої коронавірусом SARS-

CoV-2» та впровадження рівнів епідеміологічної небезпеки поширення COVID 

– 19 на території Рівненської області з 19 жовтня 2020 року, з метою 

запобігання поширення на території Рівненської області гострої респіраторної 

хвороби COVID – 19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, відповідно до 

закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб, пункту 3 

постанови  Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 № 641 «Про 

встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів 

на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID -19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами), на підставі п. 6 

Протоколу засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій Рівненської області № 57 від 15.10.2020 «Про 

продовження карантину та запровадження протиепідемічних заходів на 

території із значним поширенням гострої хвороби COVID – 19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2» 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. З 20 по 23 жовтня 2020 року перевести здобувачів освіти ліцею на 

дистанційний режим освітнього процесу. 

 

2. Відвідування закладу освіти здобувачами освіти  у період з 20 по 23 

жовтня 2020 року заборонено. 

 

3. Усім категоріям працівників ліцею:  

 

3.1. керуватися вимогами чинного законодавства з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій; 

 

3.2. забезпечити виконання службових обов’язків згідно графіка роботи. 



4. Затвердити заходи з організації освітнього процесу в дистанційному 

режимі (додаток 1). 

 

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Директор  ліцею                                                                       Сергій ЗАХОЖИЙ 
                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Додаток  1 

                                                                                                                     до наказу від 19.10.2020 

 

 

Заходи з організації дистанційного навчання і тренування учнів 

 

 

1. Заступнику директора з навчальної роботи організувати проведення 

оперативних нарад з педагогами, тренерами-викладачами щодо 

організації дистанційного навчання. 

 

2. Заступнику директора з адміністративно-господарської роботи 

забезпечити дотримання у закладі санітарно-гігієнічних вимог щодо 

безпечного освітнього середовища. 

 

3. Педагогам, тренерам-викладачам: 

3.1. Начальні  та тренувальні  заняття проводити відповідно до 

календарних планів на І семестр 2020-2021 навчального року згідно 

основного розкладу. 

3.2. Під час дистанційного навчання використати заходи з організації 

освітнього процесу та навчально-тренувальних занять на період 

карантину (додаток 1 до наказу № 26-о від 17.03.2020 року 

комунального закладу «Костопільський ліцей-інтернат спортивного 

профілю ІІ-ІІІ ступенів» Рівненської обласної ради). 

 

4. Класним керівникам, вихователям: 

4.1. Провести класні збори з учнями щодо особливостей навчання в 

дистанційному режимі та правил безпечної поведінки в умовах 

карантину. 

4.2. Забезпечити організований від’їзд учнів додому. 

4.3. Повідомити  батьків про контроль за дітьми в умовах 

епідеміологічної ситуації. 

4.4. Довести до відома здобувачів освіти пам’ятки, рекомендації з 

питань дистанційного навчання. 

 

5. Учасникам освітнього процесу 

5.1.  Здійснювати спілкування зі здобувачами освіти  через робочі 

контактні групи. 

5.2. Використовувати матеріали сайту закладу освіти за посиланням 

«Дистанційне навчання» kolifks.rv ua. 

 

 
 


