
 
БАРИШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ОПОРНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ 
«ВОЛОШИНІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ  

 ІМЕНІ ГЕРОЯ УКРАЇНИ РУСЛАНА ЛУЖЕВСЬКОГО» 
 

HAKAЗ 

 
31.08.2022 р.               с. Волошинівка                            №53-о/д 

                                                                      
Про організований початок 
роботи закладу освіти  
у 2022/2023  навчальному році 
 
  

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 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», наказу відділу 
освіти, молоді та спорту Баришівської селищної ради від 30.08.2022 року 
№140-о «Про організацію освітнього процесу в закладах освіти Баришівської 
селищної ради», Протоколу позачергового засідання комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Баришівської 
селищної ради від 08.08.2022 № 06, з метою забезпечення здобуття учнями 
повної загальної середньої освіти,  
 
НАКАЗУЮ: 
1. Розпочати з 01 вересня 2022 року освітній процес за дистанційною 
формою.  

2.2. Відповідальною особою за організацію освітнього процесу з 
використанням технологій дистанційного навчання призначити: 

- ОЗО «Волошинівський ліцей ім.. Р. Лужевського» - заступника 
директора Наталію Ковальську; 

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

2.6. здійснювати контроль за освітнім процесом шляхом присутності на 
он-лайн уроках; 

2.7. обмежити доступ сторонніх осіб до закладу освіти; 
2.8. долучити дітей шкільного 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. запровадити дистанційний режим роботи таким працівникам 
закладів  вчителям, асистентам учителів; 

2.11. здійснювати щоденний моніторинг результатів роботи працівників. 
 

2. Заступнику  директора   Наталії Ковальській, завідуючій філією Надії Цілій: 
2.1. Погодити розклад уроків в Баришівському районному Управлінні 
Головного управління Дердпродспоживслужбив Київській області 

      До 10.09.2022 
2.2. Створити відповідні безпечні умови  для організації навчання учнів перших 
класів. 
                                                                         Упродовж 2022/2023 навчального року  
2.3. Ознайомити педагогічних  працівників  зі структурою  2022/2023 
навчального року відповідно до ст. 16 Закону України «Про загальну середню 
освіту». 

                    До 05.09.2022 
2.4. Забезпечити  організований  прийом   учнів  до першого  класу та  
раціональне  комплектування    інших  класів   відповідно  до  діючих  
нормативних  документів   Міністерства  освіти  і  науки   України. 
                                                                                                                     До 01.09.2022                                                                                                                           
2.5. Сформувати  оптимальну  мережу   на  2022/2023 навчальний  рік  з  
урахуванням  освітніх  потреб   населення. 
                     До 01.09.2022 
2.6. Забезпечити  поповнення  бази  даних  закладу освіти  в  ЕДЕБО. 
                                                                                                                     До 05.09.2022 
2.7. Вживати  відповідних  заходів  та  негайно  повідомляти керівництво школи  
при  виявленні  фактів  порушення  режиму  роботи  закладу,   самовільного 
залишення    вихованцями закладу освіти,  безпеки  життєдіяльності    учасників 
освітнього  процесу, виникнення надзвичайної ситуації  в закладі освіти. 



                                                                        Упродовж 2022/2023 навчального  року 
2.8. Перевіряти  ведення класних журналів   та  іншої  шкільної документації    
вчителями. 
                           Щомісяця 
2.9. Забезпечити  систематичний  контроль  за  відвідуванням  учнями  
навчальних  занять. 
                                                                      Упродовж 2022/2023   навчального  року 
3. Заступнику  директора   Герасименко О. О.: 
3.1. Провести роз’яснювальну роботу з батьками щодо навчального 
навантаження дитини, організації позашкільної діяльності, відпочинку учнів, 
дотримання правил безпечної поведінки в умовах воєнного часу,  дотримання 
протиепідемічних заходів у зв’язку з поширенням  коронавірусної інфекції 
(COVID-19). 
                  До 15.09.2022 
3.2. Скласти і затвердити  розклад  роботи  гуртків, додаткових занять,   
спортивних  секцій. 

                      До 31.08.2022 
3.3.  Забезпечити  урочисте  проведення   Дня  знань.  
                                                                                                                           01.09.2022 
3.4. Провести   Перший  урок  у   2022/2023 навчальному  році згідно обраних 
тем 
                                                                                                                          01.09.2022 
3.5. Спланувати відзначення державних і міжнародних пам’ятних і 
ювілейних дат у плані роботи на 2021/2022 навчальний рік. 
                  До 05.09.2022 
4. Соціальному педагогу Батечко О. В.: 
4.1.  Провести облік  малозабезпечених, неповних,  багатодітних  сімей,  
дітей з інвалідністю,  дітей,  які  залишилися  без  батьківського  піклування,  
дітей,  які  потерпіли  від  аварії  на  ЧАЕС,  дітей,  які  опинилися    у  
складних   життєвих  умовах. 

До 05.09.2022 
4.2.  Надавати психологічній службі школи  допомогу учням  в разі тривожного 
стану  через  військові дії, пандемію, ознайомити з алгоритмом дій. 
                                                                     Під час дії  військового стану, карантину  
5. Медичній сестрі Б 
5.1. Скласти  план  роботи  медичної  сестри  на  2022/2023  навчальний  рік. 
                           До15.09.2022 
5.2. Укомплектувати необхідними  медикаментами, засобам и 
індивідуального захисту  медичний  блок закладу освіти. 
                          До  01.09.2022 
5.3. Забезпечити  питний  режим  для  дітей   водою  гарантованої   якості. 



                           До 01.09.2022 
5.4. Суворо  дотримуватися   «Державних  санітарних  правил  і  норм  
влаштування,  утримання  спеціальних  загальноосвітніх  шкіл  (шкіл-
інтернатів)  для  дітей,  які  потребують    корекції  фізичного  та  (або) 
розумового  розвитку та   реабілітаційних  центрів». 
                                                         Упродовж 2022/2023 навчального року 
5.5. Ознайомити педагогічний і учнівський  колектив з правилами  
респіраторної гігієни. 
                                                                                          Під час дії карантину 
6. Дотримуватись всім працівникам закладу освіти виконання правил  
внутрішнього розпорядку.  
                                                                                                                             Постійно  
7. Педагогічним  працівникам готувати: 
7.1. Навчальні кімнати, кабінети, майстерні перед початком кожного уроку. 
7.2. Упродовж дня педагогічні працівники несуть повну відповідальність (в тому 
числі і матеріальну) за майно, яке знаходиться в класних та ігрових кімнатах. 
                                                                         Упродовж 2022/2023  навчального  
року 
8. Класним керівникам: 
 - перевіряти наявність учнів  на уроках після першого уроку; 
- відмічати прізвища відсутніх учнів в класних журналах; 
                                                                     Упродовж 2022/2023 навчального  року 
9. Черговим педагогічним працівникам: 
 - чітко дотримуватись графіка чергування; 
 - забезпечувати безпечне перебування учнів у приміщеннях  закладу освіти та її 
території під час перерв. 
                                                                       Упродовж 2022/2023 навчального  року 
10. Розпочинати роботу кожного педагога  за 15 хвилин до початку уроку.  
                                                                       Упродовж 2022/2023  навчального  року 
11. Учителям-предметникам: 
11.1.  Дотримуватися  виконання  навчальних   програм, враховуючи 
структуру, режим навчального року, план роботи закладу освіти. 
                                                                       Упродовж 2022/2023 навчального  року 
11.2.  Календарно-тематичні  плани  на  І  семестр   подати на погодження 
заступнику директора з навчально-виховної роботи до 10  вересня  2022 року, 
на II семестр - до 08 січня  2023 року. 
12. Заборонити  відпускати учнів (вихованців) з уроків без дозволу керівництва 
та батьків (осіб, які їх замінюють). 
                                                                       Упродовж 2022/2023  навчального  року  
13. Проводити уроки, заняття гуртків, інші режимні моменти  згідно із 
затвердженим розкладом, з дотриманням  правил під час  карантину. 



                                                                       Упродовж 2022/2023  навчального  року   
14. Не допускати до приміщень закладу освіти  сторонніх осіб,  батьків (осіб, які 
їх замінюють). 
                                                             
15. Покласти відповідальність за охорону життя, здоров’я учнів(вихованців) під 
час освітнього процесу на педагогічних працівників закладу освіти. 
                                                                       Упродовж 2022/2023 навчального  року 
16. Заборонити   тютюнопаління   учнів (вихованців), працівників у 
приміщеннях  і на території  закладу освіти.                                                                                                                               

Постійно                             
17.  Покласти відповідальність на вчителів, вихователів, класних керівників за 
життя і здоров’я дітей під час перебування їх у приміщеннях закладу освіти, на її 
території, під час прогулянок, екскурсій, виконання правил безпеки на період 
військового стану, протиепідемічних  правил і заходів  у разі адаптивного 
карантину. 
                                                                      Упродовж 2022/2023 навчального  року 

18. Невідкладно інформувати відділ освіти, молоді та спорту 
Баришівської селищної ради про надзвичайні випадки у за телефоном - 5-38-
48 – начальник відділу освіти, молоді та спорту Баришівської селищної ради 
Вікторія БОРОДУЛІНА (050-88-98-264). 
19. Контроль  за  виконанням наказу  залишаю  за  собою.  
 

Директор НВК                                       Віта ПОЛУЦЬКА 
 

З наказом ознайомлено 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 


