
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про роботу ліцею в період обмежувальних  

протиепідемічних заходів з 08 по 24.01.2021 
 

Керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 1236 «Про 

встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою 

запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби С0УГО-19, 

спричиненої коронавірусом 8АК8-СоУ-2», листом Міністерства освіти і науки України від 

15.12.2020 № 1/9-692, листа департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від 

18.12.2020 № 7/1-1142 «Щодо роботи в період обмежувальних протиепідемічних заходів з 08 по 

24.01.2021» згідно з прийнятим рішенням щодо посилення карантинних обмежень, з метою 

впорядкування роботи ліцею під час зимових канікул та у період обмежувальних 

протиепідемічних заходів, 
 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Забороняється в період з 08 по 24.01.2021 відвідування ліцею здобувачами освіти. 

2. Зимові канікули проводити у період з 25.12.2020 по 10.01.2021 відповідно до єдиної у 

місті структури 2020/2021 навчального року, визначеної згідно з вимогами частини 3 статті 10 

Закону України «Про повну загальну середню освіту»; 

3. З метою забезпечення виконання освітніх програм організацію освітнього процесу в 

період з 11 по 24.01.2021 забезпечити шляхом використання технологій дистанційного навчання; 

Відповідальна: заступник директора з НВР Богуславська Т.О, 

4. Дозволити вчителям ліцею (у тому числі сумісникам) виконувати роботу вдома. 

5. Учителям ліцею:  

5.1. Проводити онлайн уроки за допомогою всіх доступних технологій дистанційного 

навчання. 

5.2. Розміщувати відео контенти на власних блогах, сайті ліцею, поштових скриньках 

тощо. 

5.3. Відкоригувати календарно-тематичні плани, здійснити надолуження програм за 

рахунок ущільнення матеріалу, самостійного опрацювання деяких тем, індивідуальних 

годин корекції знань. 

6. Затвердити розклад онлайн занять для подальшої роботи зі здобувачами освіти. 

7. Після нормалізації епідемічної ситуації організувати роботу вчителів з коригування 

календарно-тематичних планів, графіків проведення контрольних робіт, проведення 

індивідуальних та групових консультацій. 

8. Кураторам груп довести вищеназваний наказ до відома ліцеїстів та їх батьків. 

9. Секретарці Смирновій Л.О. розмістити цей наказ на сайті ліцею. 

10. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

Директор КЗО «Фінансово-економічний ліцей  

наукового спрямування при Університеті митної  

справи та фінансів» Дніпровської міської ради                                    Д.А. Новохатна 

НАКАЗ 

м. Дніпро № 131 21 грудня 2020 року 

 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ 

«ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ ЛІЦЕЙ НАУКОВОГО СПРЯМУВАННЯ 

ПРИ УНІВЕРСИТЕТІ МИТНОЇ СПРАВИ ТА ФІНАНСІВ» 

ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 


