
 

 

ЛІЦЕЙ№10 М. КОВЕЛЯ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

 Н А К А З  

 

22.02.2023                                           м. Ковель                             № 61 

 

Про запровадження  

дистанційного навчання  

 

 Відповідно до листів Міністерства освіти і науки  від 21.02.2023 року № 1/2484-23 

«Про рекомендацію навчання у дистанційному форматі», управління освіти виконавчого 

комітету Ковельської міської ради від 22.02.2023 р.. № 01-18/173, 

НАКАЗУЮ:  

 1. З 23.02.20223року по 24.022023 року організувати   дистанційну форму 

освітнього процесу в ліцеї з використанням платформи Google For Education.  

 2. Провести інформування батьків про особливості роботи ліцею на вищевказаний 

період. 

 3. Розмістити інформацію про особливості роботи  ліцею на вищевказаний період 

на сайті  та соціальних мережах.  

 4. Організувати гурткову роботу у дистанційному форматі з використанням 

дистанційних технологій. 

 5. Всім педагогічним працівникам ліцею, вихователям ГПД, соціальному педагогу, 

практичному психологу:  

  5.1. Розробити та впроваджувати заходи щодо забезпечення проведення 

занять та заходів за допомогою дистанційних технологій. 

  5.2. Забезпечити ведення журналів, організувати облік занять, заходів та 

оцінювання знань учнів під час дистанційного навчання.  

  5.3. Здійснювати онлайн консультування учнів відповідно до власних 

індивідуальних планів та розкладу уроків.  

  5.4. Забезпечити виконання методичної, організаційно-педагогічної роботи. 

  5.5. Доводити до відома учнів інформацію про можливість користування 

каналами дистанційної освіти, рекомендованими МОН України. 

 6. Заступникам директора Возняк О.І., Сандар О.В.: 

  6.1. Здійснювати організацію, координацію та здійснення контролю за 

виконанням освітніх програм вчителями. 

  6.2. Надавати методичну допомогу педагогічним працівникам під час 

дистанційного навчання. 

 7. Заступнику директора з господарської роботи Котович Г.І.: 

  7.1. Організувати роботу обслуговуючого персоналу в умовах воєнного 

стану відповідно до  діючих норм чинного законодавства.  

  7.2. Обслуговуючому персоналу виконувати обов’язки передбачені 

трудовим договором, посадовою інструкцією та іншими нормативними документами 

ліцею. 

  7.3. Вжити заходів щодо збереження майна ліцею. 

  7.4. Утримувати прилеглу територію  у належному стані. 

  7.5. Скласти гнучкий режим роботи обслуговуючого персоналу на період 

воєнного стану.  

  7.6. Взяти під особистий контроль роботу сторожів та чергових. 

  7.7. Дотримуватись пожежної безпеки у ліцеї.  

 8. Заступникам директора Возняк О.І., Сандар О.В., Котович Г.І. довести даний 

наказ  до відома колективу. 

 



 

 

 

 

 9. Контроль за виконанням  даного наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Директор       Максим СЕЛІВОНЧИК  
 


