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Н А К А З

Ві
д 11.03 2022р. № 45

Про  організацію освітнього процесу
у Ліцеї «Гроно» ЛМР

У зв'язку із уведенням воєнного стану, відповідно до Указу Президента України від 

24.02.2022 №64/2022, керуючись листом  МОН України від 06.03.2022 №1/3371-22 та 

наказом УО ДГП ЛМР від 10.03.2022 №102р.,  з метою створення безпечних умов для 

учасників освітнього процесу закладу,-

НАКАЗУЮ:

1. Відновити освітній процес для учнів 1-4 класів початкової школи та для учнів  
1-7 гімназійних класів із використанням технологій дистанційного навчання з 
14.03.2022 року до прийняття окремого рішення. 

2. Заступницям директорки з НВР Геращенко Н.Л. та Хомяк І.С. врахувати рекомендації 

щодо проведення уроків з використанням дистанційних технологій в умовах воєнного 

стану:

2.1  розглянути можливість об’єднання груп і проведення навчання цілими класами для 

вивільнення вчителів, залучених до роботи приймального пункту евакуації внутрішньо 

переміщених осіб.

2.2  скласти розклад занять на час дистанційного навчання.

3. Класоводам 1-4 класів початкової школи та класним керівникам  учнів 1-7 
гімназійних класів:
3.1 здійснити моніторинг  доступу учнів до електронних засобів навчання;

3.2 інформувати учнів та їх батьків про організацію освітнього процесу, режим  роботи , 

розклад  уроків;

3.3 проводити виховну роботу з учнями з використанням дистанційних технологій.

4. Учителям-предметникам: 
4.1  внести корективи у календарні планування (враховуючи ущільнення навчального 

матеріалу, щоб зберегти рамки навчального року);

4.2  проводити навчання на платформі Google Classroom, ZOOM. При потребі 

використовувати Viber, Telegram, тощо;



4.3  максимально використовувати матеріали для проведення уроків, які були 

напрацьовані в локдаун 2020/2021, 2021/2022 н.р., а також контенти для різних 

навчальних предметів розміщені на сайті та сторінці ЦПРПР м.Львова, у фейсбук та 

інші електронні ресурси;

4.4 використовувати можливість подавати матеріал у вигляді аудіо або відеозаписів;

4.5 застосовувати модель «асинхронного навчання», таким чином даючи можливість 

дітям самостійно опрацьовувати матеріали у разі відсутності інтернету чи інших 

вагомих причин.

5. Практичному психологу Коцюбинській Л.І. та соціальному педагогу Басараб О.В.: 
5.1  активізувати роботу психологічної служби для організації психологічної підтримки 

дітей, використовуючи відповідні матеріали, що постійно поновлюються та розміщені на 

сайті МОН України;

5.2  розіслати вказану інформацію в групи батьків, сайт ліцею, соціальні мережі.

6. Заступницям директорки  з навчально - виховної роботи Геращенко Н.Л., Горошко 
Н.Б., Хомяк І.С., Фурді М.Я. здійснювати постійний контроль навчального процесу у 

дистанційному режимі у межах їх посадових обов’язків.

7. Заступниці начальниці ППЕ  Фурді М.Й. забезпечити цілодобову роботу приймального 

пункту евакуації із залученням допоміжного персоналу та учителів, вивільнених від 

освітнього процесу. 

8. Заступниці директора з господарської роботи Каніцькій М.Й. організувати роботу 

технічного персоналу в умовах функціонування приймального пункту евакуації.

9. Головній бухгалтерці Лемик О.Б. забезпечити нарахування та виплату заробітної плати в 

межах чинного законодавства.

10. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директорка                                         Н. П. Сомик


