
Комунальний заклад «Костопільський ліцей - інтернат спортивного 

профілю II - III ступенів» Рівненської обласної  ради 

 

НАКАЗ 

 

Від  09.01.2021року                                         № 01-о  

 

 

Про затвердження  алгоритму 

дій  у зв’язку з посиленням  

карантинних обмежень у період з 

11 січня до 24 січня 2021 року 

 

 

 

        Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 

року №1236 «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» та на виконання листа управління освіти і науки Рівненської 

обласної державної адміністрації №вих.-13-02/01-04/21 від 08.01.2021 та 

рішення педради ( Протокол від 30.12.2020 року № 02 ), 

 

 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. На період карантину з метою обмеження скупчення осіб затвердити гнучкий 

режим робочого часу (графіки роботи) працівників ліцею-інтернату: 

вихователів, вчителів, обслуговуючого персоналу.  

                                                                        (Додаток 1, додаток 2, додаток 3). 

2. У зв’язку з виробничою необхідністю на період карантину працівників 

закладу освіти залучати до виконання робіт, що не пов’язані з їх 

функціональними обов’язками. 

 

3. Педагогам ліцею-інтернату на період карантину забезпечити освітній процес 

зі здобувачами освіти за технологією дистанційного навчально-виховного та 

навчально-тренувального процесу згідно розкладу уроків, навчально-

тренувальних занять, режиму, що затверджені на ІІ семестр 2020/2021 

навчального року, дотримуючись тривалості навчальних занять відповідно віку 

учнів.                                 З 11.01 по 24.01.2021 року. 

4. Спілкування зі здобувачами освіти та їх батьками  на період карантину 

педагогам, тренерам-викладачам, медперсоналу здійснювати тільки в онлайн-

форматі.                                                 З 11.01 – 24.01.2021 року. 

5. Класним керівникам (вихователям) через соцмережі надати учням ліцею-

інтернату розклад уроків та спортивно-тренувальних занять. 

                                                                              До 18.01.2021 року. 



6. На сайті закладу освіти розміщувати Google-календар подій в ліцеї-інтернаті, 

що стосуються учасників освітнього процесу.  Постійно. 

7. Проводити психологічний та медичний супровід здобувачів освіти та їх 

батьків під час карантинних обмежень.   

                                                          Практичний психолог, ст. медична сестра. 

8. Забезпечити постійний контроль наявності в закладі освіти  необхідних 

засобів індивідуального захисту. Заступник директора з АГР.  

9. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.  

 

 

 

 

Директор ліцею-інтернату                                              Захожий С.Б. 

 

 

 
 


