КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ
«ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ ЛІЦЕЙ НАУКОВОГО СПРЯМУВАННЯ
ПРИ УНІВЕРСИТЕТІ МИСТНОЇ СПРАВИ ТА ФІНАНСІВ»
ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
НАКАЗ
04 січня 2021 року

м. Дніпро

№1

Про роботу ліцею в період обмежувальних протиепідемічних
заходів та зміну режиму навчання з 08 по 24.01.2021
(затвердження рішення педради від 04.01.2021)
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 COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2», листом Міністерства освіти і науки України від 15.12.2020 № 1/9-692
«Про запровадження карантинних обмежень», наказом Міністерства охорони здоров’я України від
25.09.2020 № 2205 «Про затвердження Санітарного регламенту для закладів загальної середньої
освіти», листами управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
від 17.08.2020 № 7/1–1024 «Про структуру 2020/2021 навчального року» та від 18.12.2020 № 7/1–
1142 «Щодо роботи в період обмежувальних протиепідемічних заходів з 08 по 24.01.2021», з метою
впорядкування роботи ліцею під час зимових канікул та у період обмежувальних протиепідемічних
заходів,

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити рішення педагогічної ради від 04.01.2021 (протокол № 3).
2. Згідно з рішенням педради від 04.01.2021:
2.1. Провести зимові канікули з 25.12.2020 по 10.01.2021.
2.2. У період з 08 по 24.01.2021 заборонити відвідування ліцею здобувачами освіти.
2.3. У період з 11 по 22.01 2021 організувати навчання з використанням дистанційних
технологій.
2.4. Затвердити графік проведення онлайн-уроків (додаток 1).
2.5. Затвердити розклад навчальних онлайн-занять (додаток 2).
3. На період навчання з використанням дистанційних технологій, педагогічним працівникам
дозволити проводити онлайн-уроки з ліцею або з дому.
4. Педагогічним працівникам:
4.1. Забезпечити своєчасне викладення навчального матеріалу за допомогою дистанційних
технологій.
4.2. При визначенні домашніх завдань перевагу надавати пошуково-дослідницьким та
творчим завданням з дотриманням вимог п. 9.4. ДСанПІН 5.5.2.008-01.
4.3. При заповнюванні класного журналу робити помітку про проведення уроків онлайн.

5. Кураторам груп:
5.1. Інформувати батьківську громаду та здобувачів освіти про зміну організації форми
навчання в ліцеї.
5.2. Здійснювати контроль за відвідуванням занять учнями групи.
6. Секретарці Смирновій Л.О. розмістити цей наказ на сайті ліцею
7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Директор
КЗО «Фінансово-економічний ліцей наукового спрямування
при Університеті митної справи та фінансів»
Дніпровської міської ради

Д.А. Новохатна

Додаток 1
до наказу від 04.01.2021 № 1
ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ ОНЛАЙН-УРОКІВ
№ з/п уроку

Час проведення уроку

Перерва

1 урок

08:30 - 09:00

15 хв

2 урок

09:15 - 09:45

15 хв

3 урок

10:00 - 10:30

15 хв

4 урок

10:45 - 11:15

15 хв

5 урок

11:30 - 12:00

15 хв

6 урок

12:15 - 12:45

15 хв

7 урок

13:00 - 13:30

15 хв

8 урок

13:45 - 14:15

Директор
КЗО «Фінансово-економічний ліцей наукового спрямування
при Університеті митної справи та фінансів»
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