
Комунальний заклад «Костопільський ліцей - інтернат спортивного 

профілю II - III ступенів» Рівненської обласної  ради 

 

НАКАЗ 

 
від  02.04.2021р.                                                                                 №33-о 

 
Про організацію освітнього процесу 

 в закладі освіти в умовах карантину 

 

 

На виконання рішення комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій Рівненської області (Протокол №12 від 27.03.2021 року)  

та, враховуючи регіональний склад учнів КЗ «Костопільський ліцей-інтернат 

спортивного профілю», 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. З 05.04.2021 року по 10 квітня 2021 року перевести здобувачів освіти 

ліцею на дистанційний режим організації освітнього процесу. 

 

2. Усім категоріям працівників ліцею:  

 

2.1. керуватися вимогами чинного законодавства з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій; 

 

2.2. забезпечити виконання посадових обов’язків згідно основного 

графіка роботи, розкладу навчально-тренувальних занять та 

розкладу уроків. 

 

3. Затвердити заходи з організації освітнього процесу в дистанційному 

режимі (додаток 1). 

 

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 

 

Директор  ліцею                                                                        Захожий  С.Б. 

 



 

 

 

Додаток  1  

до  наказу №33-о від 02.04.2021 

 

 

 

Заходи  

з організації дистанційного навчання і тренування учнів 

 

 

1. Заступнику директора з навчальної роботи  Таргоній Д.М. провести 

оперативну нараду з педагогами щодо організації навчально-виховної 

роботи в дистанційному режимі з учнями 8-11 класів. 

                                                                                 05.04.2021 року 

2. Заступнику директора з адміністративно-господарської роботи  

Салаган Є.В. забезпечити дотримання у закладі санітарно-гігієнічних вимог 

щодо безпечного освітнього середовища. З 05.04.2021 року 

 

3. Старшому методисту зі спорту Грабовському О.Д.провести оперативну 

нараду з тренерами-викладачами щодо організації навчально-тренувальної 

роботи в дистанційному режимі з учнями спортивних відділень.  

                                                                               05.04.2021 року 

 

4. Педагогам, тренерам-викладачам: 

4.1. Начальні  та тренувальні  заняття проводити відповідно до 

календарних планів на ІІ семестр 2020-2021 навчального року 

згідно основного розкладу. 

4.2. 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 р. 

КЗ «Костопільський ліцей-інтернат спортивного профілю»). 

 

5. Класним керівникам, вихователям: 

5.1. Провести бесіди  в  онлайн  режимі з учнями щодо особливостей 

навчання в дистанційному режимі та правил безпечної поведінки.                                           

                                                                               З  05.04.2021 року 

5.2. Поновити  та  довести до відома здобувачів освіти пам’ятки, 

рекомендації з питань дистанційного навчання. З 05.04.2021р. 

5.3. провести дистанційно роз’яснювальну  роботу  з  батьками,   та  

опікунами  учнів  щодо:  

5.3.1. попередження захворювання учнів на гострі респіраторні 

захворювання;      

5.3.2. виконання відповідних алгоритмів в разі спостереження ознак 

захворювання у дитини на COVID – 19; 



5.3.3.  попередження  нещасних  випадків  під  час перебування дітей 

дома;  

5.3.4. контролю за опрацюванням дитиною в дистанційному режимі 

програмового матеріалу з навчальних предметів. 

                                                              З 05.04.2021 року 

6. Учасникам освітнього процесу: 

 6.1.Здійснювати спілкування зі здобувачами освіти  через робочі контактні 

групи. 

6.2.Використовувати матеріали сайту закладу освіти за посиланням 

«Дистанційне навчання» kolifks.rv ua. 

 

 

 

 

 
 


