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ІІ-ІІІ СТУПЕНІВ 

ІМЕНІ Є.П.КОЧЕРГІНА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
Н А К А З

м. Гадяча
14 квітня 2021 року № 3 5-аг
Про організацію освітнього процесу 
в період карантинних обмежень 
«червоної» зони 
з 15 квітня 2021 року

Згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236 
«Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів 
з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 
СОУГО- 19, спричиненої коронавірусом БАКБ-СоУД)» (зі змінами), на виконання 
рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних 
ситуацій України, відповідно до листа Департаменту освіти і науки Полтавської 
облдержадміністрації № 03.02-18/467 від 13.04.2021 та з метою недопущення 
розповсюдження коронавірусної інфекції, збереження життя , здоров'я здобувачів освіти та 
працівників Гадяцького наукового ліцею-інтернату,

НАКАЗУЮ:

1. Всім працівникам та здобувачам освіти Гадяцького наукового ліцею-інтернату 
неухильно дотримуватися карантинних обмежень «червоної» зони в яку перейде 
Полтавська область з 00 годин 00 хвилин 15 квітня 2021 року.

2. Заборонити з 15.04.2021 року відвідування закладу освіти здобувачами освіти 5-11 
класів, крім учнів початкових класів (2-4 класів) з дотриманням в навчальному 
закладі відповідних санітарних і протиепідемічних заходів та здійснення 
обов'язкового щоденного контролю стану здоров'я учнів, а також осіб, які беруть 
участь у заходах з оцінювання якості освіти.

3. Класним керівникам, вчителям та вихователям у період призупинення:
3.1. Проводити в 5-11 класах уроки та виховні заходи з використання технологій 

дистанційного навчання.
3.2. Класним керівникам провести роз'яснювальну роботу з батьками щодо 

неухильного дотримуватися карантинних обмежень «червоної» зони згідно з 
вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236 
(зі змінами)

4. Заступникам директора - з НВР Параці В.М., з НМР Микитенко І.О. та учителям 
інформатики -  Каліберді О.В., Ященко В.В.:
3.1 Організувати навчання учнів 5-11 класів у період призупинення освітнього 
процесу, забезпечивши використання різних форм дистанційного навчання 
відповідно до календарних планів.



3.2. Провести широку інформаційну роботу серед учнів цих класів щодо 
можливостей використання електронних освітніх ресурсів для забезпечення 
неперервного навчання.

4. Забезпечити виконання працівниками закладу профілактичних заходів щодо 
попередження масового розповсюдження гострої распіраторної хвороби, 
спричиненої коронавірусом.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою

Директор
ліцею-інтернату О.Г.Беседа




