
 
БАРИШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ОПОРНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ 
«ВОЛОШИНІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ  

 ІМЕНІ ГЕРОЯ УКРАЇНИ РУСЛАНА ЛУЖЕВСЬКОГО» 
 

HAKAЗ 

 
31.08.2022 р.               с. Волошинівка                            №53.1-о/д 

                                                                      
 
Про організацію освітнього процесу  
в дошкільних підрозділах при ЗЗСО 
  
 

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
«Про дошкільну 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 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 
02.04.2022 № 1/3845-22 «Методичні рекомендації щодо здійснення освітньої 
діяльності з питань дошкільної освіти на період дії правового режиму 
воєнного стану», від 27.07.2022 № 1/8504-22 «Методичні рекомендації про 
окремі питання діяльності закладів дошкільної освіти у 2022/2023 
навчальному році», Протоколу позачергового засідання комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Баришівської 
селищної ради від 08.08.2022 № 06,  наказу відділу освіти, молоді та спорту 
Баришівської селищної ради від 26.08.2022 року № 137/1–о «Про організацію 
освітнього процесу в закладах дошкільної освіти, дошкільних підрозділах 
при ЗЗСО, закладах позашкільної освіти Баришівської селищної ради»,  з 
метою забезпечення освітнього процесу в закладах дошкільної та 
позашкільної освіти,  

  
НАКАЗУЮ: 
  

1. Розпочати з 01 вересня 2022 року освітній процес за 
дистанційною формою навчання в закладах дошкільних підрозділах 
закладу. 



  
2. Заступнику директора Затварській Наталії Петрівні та завідуючій 

філією Цілій Надії Іванівні: 
2.1. організувати з 01 вересня 2022 року освітній процес за 

дистанційною формою навчання для вихованців; 
2.2. Відповідальною особою за організацію освітнього процесу з 

використанням технологій дистанційного навчання призначити: 
- ОЗО «Волошинівський ліцей ім.. Р. Лужевського» - заступника 

директора Наталію Затварську; 
- Філія Подільська гімназія ОЗО «Волошинівський ліцей ім.. Р. 

Лужевського» - заступника директора Ірину Омелянчук; 
2.3. дистанційне навчання проводити на платформах, які рекомендовані 

до використання Міністерством освіти і науки України та є зручними у 
використанні для всіх учасників освітнього процесу;   

2.4. забезпечити інформування батьків про дистанційну форму 
організації освітнього процесу; 

2.5. обмежити доступ сторонніх осіб до закладу освіти; 
2.6. долучити дітей дошкільного віку з родин, які тимчасово переїхали 

через воєнні дії та проживають у населеному пункті, де знаходиться заклад 
дошкільної, позашкільної освіти (за згодою батьків) до освітнього процесу; 

2.9. ознайомити працівників про можливість визначення робочого місця 
для запровадження дистанційної роботи; 

2.10. у зв’язку зі зменшенням навантаження на персонал закладів 
дошкільної, позашкільної освіти та дошкільних підрозділів при ЗЗСО 
перевести на простій такі категорії працівників: сестра медична, комірник, 
кухар, підсобний робітник, помічник вихователя.       

2.11. запровадити дистанційний режим роботи вихователям. 
   
3. Невідкладно інформувати відділ освіти, молоді та спорту 

Баришівської селищної ради про надзвичайні випадки за телефоном - 5-38-
48 – начальник відділу освіти, молоді та спорту Баришівської селищної ради 
Вікторія БОРОДУЛІНА (050-88-98-264). 

  
7. Контроль за виконанням  наказу залишаю за собою. 
  

Директор НВК                                       Віта ПОЛУЦЬКА 
 

З наказом ознайомлено 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
 


