
 

Ліцей № 52 імені 
М.Лобачевського 
Львівської міської 
ради 

  79007, Львівська 
область,м. Львів, вул. Гоголя, 
17, 
  тел./факс: (032) 255-52-00 е-
mail: 52school@ukr.net

НАКАЗ
26.02.2021 м. Львів № 01-11/60

П р о тимчасовий порядок організації
освітнього процесу в Ліцеї в період
карантину

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11березня 2020 року
№ 211«Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», Постанови Кабінету
Міністрів України від 09 грудня 2020 року № 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», із змінами, внесеними згідно з
ПостановоюКабінету Міністрів України від 17 лютого 2021 р. № 104 «Про внесення
змін до деяких актів Кабінету Міністрів України»,листа Міністерства освіти і науки
України від 22.02.2021 № 1/9-90, у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби
(COVID-19 ) , на виконання наказу УО ДГП ЛМР від 22.02.2021 № 95р«Про
продовження дії адаптивного карантину», у зв’язку із встановленням «жовтого»
рівня епідеміологічної небезпеки та продовження дії адаптивного карантину до 30
квітня 2021 року, з метою якісного оцінювання успішності здобуття освіти учнями
та виробничою необхідністю

НАКАЗУЮ:

1. Встановити тимчасовий порядок організації освітнього процесу в Ліцеї в період
карантинудля учнів згідно додатку 1.

2. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Мацеха В.В.:
2.1. Укласти розклад он-лайн занять згідно розкладу з врахуванням

особливостей проведення уроків за допомогою платформи Zoom та
GoogleMeet.

2.2. Забезпечити належне функціонування електронного журналу з метою
своєчасної поширення інформації.

2.3. Забезпечити постійний моніторинг та підтримку проведення он-лайн
занять.

3. Класним керівникам:
3.1. Інформувати учасників освітнього процесу та їхніх батьків про тимчасовий

порядок організації освітнього процесу в ліцеї в період карантину.
3.2. Здійснювати спілкування  із батьками дистанційно з метою недопущення

ухилянь з боку учнів від участі в он-лайн заняттях.
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3.3. Здійснювати моніторинг стану здоров’я учнів шляхом опитування щодо
їхнього самопочуття.

4. Усім педагогічним працівникам:
4.1. Заздалегідь повідомляти учасників освітнього процесу про використання

засобів, форм та методів проведення он-лайн занять.
4.2. Проводити уроки в синхронному режимі за допомогою платформиZoom.
4.3. Вести облік присутності учнів на уроках.
4.4. Вибирати оптимальні форми та методи роботи під час он-лайн занять.
4.5. Строго дотримуватися часових норм проведення он-лайн занять (1 заняття

– 40 хв.)
4.6. Строго дотримуватися розкладу проведення он-лайн занять (додаток 1)

5. Технічним працівникам Ліцею суворо дотримуватися Протоколу для  технічних
працівників Ліцею, затвердженого педагогічною радою (Протокол від 27.08.2020
№ 1)

6. Якимцю М.В. розмістити наказ та додаток 1 на сайті Ліцею.

7. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор    С. Матис



Додаток 1
до наказу від 26.02.2021
№ 01-11/90

РОЗКЛАД 
проведення он-лайн занять для учнів 

Ліцею № 52 ім. М. Лобачевського Львівської міської ради 
в період карантину 

Тиждень День Дата Клас Примітка

Березень

Перший
01.03 – 05.03

Понеділок 01.03
11

Четвер 04.03

Вівторок 02.03 5-9

Другий
08.03 – 12.03

Вівторок 09.03
11

П’ятниця 12.03

Середа 10.03 5-9

Третій
15.03 – 19.03

Понеділок 15.03
11

Середа 17.03

П’ятниця 19.03 5-9

Четвертий
22.03 – 26.03

Канікули

П’ятий
29.03 – 02.04

Вівторок 30.03
11

П’ятниця 02.03

Четвер 01.04 5-9


