
Калуський ліцей № 10 

Калуської міської ради Івано-Франківської області 

 

Наказ 

   24.01.2019  

               

Калуш                          №9/03-01 

 

Про призупинення  

навчання в ліцеї  

 

На виконання вимог ст. 20,30 Закону України «Про забезпечення санітарного та 

епідемічного благополуччя населення», ст 11,15 Закону України «Про захист населення 

від інфекційних хвороб», рішення міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки 

і надзвичайних ситуацій від 22.01.2019 року (протокол №2), наказу управління освіти 

Калуської міської ради від 24.01.19. №28 «Про призупинення навчання в закладах 

загальної середньої освіти, рішення педагогічної ради Калуського ліцею №10 (протокол 

№1 від 24.01.19)  з метою попередження захворювання на ГРВІ та грип 

НАКАЗУЮ: 

1. Тимчасово призупинити очну форму навчання в ліцеї з 25 по 31 січня 2019 року. 

2. Затвердити рішення педагогічної ради Калуського ліцею №10 від 24.01.19:  

2.1. Затвердити Положення про дистанційне навчання у Калуському ліцеї №10 на період 

тимчасового призупинення навчання у зв’язку з ростом захворюваності грипом, ГРВІ.  

2.2. Перевести ліцей з очної на дистанційну форму навчання на період тимчасового 

призупинення навчання у зв’язку з ростом захворюваності грипом, ГРВІ. 

3. Класним керівникам 1-11 класів: 

3.1. Провести бесіди з безпеки життєдіяльності з учнями з реєстрацією у класних 

журналах щодо профілактики грипу та ГРВІ, поводження з вогнем, газом, 

електроприладами. 

3.2. Організувати самостійну роботу учнів на період призупинення навчання. 

3.3. Довести до відома батьків та учнів даний наказ.  

4. Педагогам ліцею:  

4.1. Вжити заходи щодо недопущення зниження якості освітнього процесу і 

забезпечити виконання навчальних планів та програм. 

4.2. В рамках організаційно-педагогічних заходів пройти онлайн курси, вебінари з 

метою підвищення кваліфікації та самоосвіти. 



4.3. Сертифікати про проходження  онлайн курсів, вебінарів подати заступникам з 

навчально-виховної роботи. 

5. Фахівцю з охорони праці Тимків О.І. організувати навчання з охорони праці 

відповідно до чинного законодавства. 

6. Заступникам з навчально-виховної роботи вести облік робочого часу вчителів на 

час призупинення навчання. 

7. Заступнику з господарської роботи Баран О.І. забезпечити належний 

температурний режим, профілактичні та протиепідемічні заходи з профілактики 

грипу та ГРВІ. 

8. Головному бухгалтеру Шекеті Н.С. здійснити оплату праці педагогічним 

працівникам з розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації, 

відповідно до п.77 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати 

педагогічних працівників, затвердженої наказом МОН України від 15.04.1993 

№102 (зі змінами), при умові виконання педагогами організаційно-педагогічної 

роботи. 

9. Даний наказ довести до відома працівників на нараді при директору 25.01.2019. 

10. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

Директор ліцею                                                                       Т.М.Федорів 

 

 


