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нАкАз
18.0З.2022 с.Миколаiвка

Про органiзацiю освiтнього процесу

у закладi освiти на перiод во€нного стану
Вiдповiдно до Законiв УкраТни <Про мiсцеве самов вання в YKpaTHi>, <IIро

правовий режим воснного стану), <Про ocBiTy>, Указу През та Украiни <Про введення
воснного стану в YKpaTHi>, враховуючи рекомендацiТ листiв iHicTepcTpa освiти i науки
УкраТни вiд 25.02,2022 Ng|lЗ276-22 кПро органiзацiю освiтнього роцесу)), вiд 15.03.2022 NЬ

llЗ463-22 <Про надання iнформацiI>, наказу вiддiлу освiти, м i та спорту МиколаТвськоТ

NЪ 22-o;t

сiльськоТ ради вiд 18.0З.2,022 року Jtlb 21-ОД <Про органiзацiю ос
освiти МиколаiвськоТ сiльськоi ради Сумського району на перiо
вiдтrовлення освiтнього процесу в закладi освiти, виконання ос
навчапьному роцi, рiшення педагогiчноТ ради вiд 18 березня
забезпечення максимальноi безпеки дiтей та працiвникiв закладу
НАКАЗУЮ:
1. Вiдновити з 2|,0З.2022 р. освiтнiй процес за дистанцiйн

освiти.
Забезпечити можливiсть учням з числа внутрiшньо п
вiдвiдувати навчаJIьнi заняття (за заявою одного з бат
загальноi середньоi освiти за мiсцем тимчасового

нього процесу в закJIадах
военного стану), з меl,ою

iTHix програм у 202112022
022 року протокол Jrlb 11,

.:'

ми технологiями у заr<:rадi

iщених осiб тимчасово
iB) закладу дошкiльноТ та

артилерiйських

тривоги топlо
знеструмлення

1
МиколаiвськоТ сiльськоТ ради. :

Пiд час органiзацii освiтнього процесу забезпечити l використання технологiй
дистанцiйного навчання, асинхронного онлайн-навчацня, електронних pecypciB
закладiв освiти, платформи ВсеукраiнськоТ школи онлdйн, платформи Освiтнього
Хабу (лля ЗЩО) тощо. l

Розмiстити за можливостi завдання та рекомендацiТ на оfoiцiИrоrу вебсайтi закладу
освiти, використовуючи для ix передачi рiзноманiтнi засоби комунiкацiТ, спiлкування
в телефонному режимi, листування через електронну пошту тощо.
Iнформувати батькiвську громадськiсть щодо особливЬстей ocBiTHboi дiяльност,i
закладу освiти на перiод военного стану. 

.

За можливостi та потреби у спiвпрацi з КЗ IРЩ СтЬпанiвськоТ сiльськоТ ради
органiзувати iнформацiйно-роз'яснювiulьну роботу та псиiологiчну пiдтримку дiтей з

]

особливими освiтнiми потребами, ix родин з максимальниМ використанням технlчних
можливостей закладу освiти. 

1

Провести бесiди з технiки безпеки з учасниками освiтнЁого процесу щодо безпеки
життсдiяльностi в умовах вiйськового стану. 

l

Провести профiлактично-роз'яснювальну роботу щодоl заборони перебування за

4.

5.

6.

7.

8.

межами домiвки пiд час комендантських годин, щодо дiй пiд час
обстрiлiв, бомбарлування, отримання сигналу оповiщення|

9. У разi виникнення надзвичайних ситуацiй, оголошенн{ повiтряноТ
TepMiHoBo вжити заходiв для призупинення навчальних занять,



робочих мiсць i перейти у сховища, де перебувати до о.оir,о.е"rя вiдбою повiтряноТ
Iтривоги. 
l

10, Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 
]aJ r

Щиректор u/ЬфJVa Антонiнф ВОДА
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