
 
БАРИШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВОЛОШИНІВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС 
«ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ – ДИТЯЧИЙ САДОК» 

 ІМЕНІ ГЕРОЯ УКРАЇНИ РУСЛАНА ЛУЖЕВСЬКОГО  
 

НАКАЗ 
 

10.10.2022 р.                с. Волошинівка                            № 92-о/д 
 
Про продовження освітнього процесу 
за дистанційною формою навчання для 2-4 класів 
ОЗО «Волошинівський ліцей ім. Р. Лужевського» 
та філії Подільська гімназія ОЗО «Волошинівський ліцей  
ім. Р. Лужевського» Баришівської селищної ради 
  
  

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
«Про повну загальну середню освіту», «Про внесення змін до деяких законів 
України в сфері освіти щодо врегулювання окремих питань освітньої 
діяльності в умовах воєнного стану» (№ 7325 від 28.04.2022), 
постанови Кабінету Міністрів України від 24.06.2022№ 711 «Про початок 
навчального року під час дії правового режиму воєнного стану в Україні», 
наказу Міністерства освіти і науки України від 08.09.2020 № 1115 «Деякі 
питання організації дистанційного навчання», листів Міністерства освіти і 
науки України від 30.06.2022 № 1/7322-22 «Про організацію 2022/2023 
навчального року», від 19.08.2022 № 1/9530-22 «Про інструктивно-методичні 
рекомендації щодо організації освітнього процесу та викладання навчальних 
предметів/інтегрованих курсів у закладах загальної середньої освіти у 
2022/2023 навчальному році», протоколу позачергового засідання комісії з 
питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 
Баришівської селищної ради від 28.09.2022 № 08, врахувавши подання 
директора ОЗО «Волошинівський ліцей ім. Р.Лужевського» на основі заяв 
батьків учнів 2-4 класів від 07.10.2022 № 149 щодо продовження організації 
роботи за дистанційною формою навчання, наказу відділу освіти, молоді та 
спорту Баришівської селищної ради від 10.10.2022 року №173-о «Про 
продовження освітнього процесу за дистанційною формою навчання для 
здобувачів освіти 2-х – 4-х класів ОЗО «Волошинівський ліцей ім. Р. 
Лужевського» та філії Подільська гімназія ОЗО «Волошинівський ліцей ім. Р. 
Лужевського» Баришівської селищної ради», з метою забезпечення здобуття 
учнями повної загальної середньої,   

  
НАКАЗУЮ: 
1. Продовжити з 10 жовтня 2022 року освітній процес для здобувачів освіти 
2-4 класів за дистанційною формою навчання в ОЗО «Волошинівський ліцей 



ім. Р.Лужевського» та філії Подільська гімназія ОЗО «Волошинівський ліцей 
ім. Р.Лужевського»Баришівської селищної ради. 

  
2. Заступнику директора ОЗО «Волошинівський ліцей ім. Р. 

Лужевського» Наталії Ковальській  та завідуючій філії Подільська гімназія 
ОЗО «Волошинівський ліцей ім. Р. Лужевського» Надії Цілій: 

2.1. організувати з 10 жовтня 2022 року освітній процес за 
дистанційною формою навчання для здобувачів освіти 2-4 класів; 

2.2. дистанційне навчання проводити на платформах, які рекомендовані 
до використання Міністерством освіти і науки України;   

2.3.забезпечити виконання освітніх програм відповідно до чинного 
законодавства України; 

2.4. здійснювати контроль за освітнім процесом шляхом присутності на 
онлайн-уроках; 

2.5.забезпечити інформування батьків здобувачів освіти про дистанційну 
форму організації освітнього процесу. 

3.  Призначити відповідальними особами за організацію освітнього 
процесу з використанням технологій дистанційного навчання 

- у ліцеї – Наталію Ковальську; 
- у філії – Ірину Омелянчук. 
4. Невідкладно інформувати відділ освіти, молоді та спорту 

Баришівської селищної ради про надзвичайні випадки у ввіреному Вам 
закладі за телефоном - 050-88-98-264, начальник відділу освіти, молоді та 
спорту Баришівської селищної ради,  Вікторія БОРОДУЛІНА.    

5.Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 
 

 
 
 Директор                                 Віта  ПОЛУЦЬКА 
 
З наказом ознайомлено: 
_____________ Наталія КОВАЛЬСЬКА____________ Надія ЦІЛА 
_____________ Ніна НЕСТЕРЕНКО      ____________ Світлана ШОСТАК  
_____________    Лариса ШОСТАК           ____________  Ольга ОРНАЦЬКА 
_____________    Віра ПОЛУЦЬКА       
 
 
 
 
 
 
 


