
 
 

ПРОМІНЬСЬКА  ГІМНАЗІЯ 
 

БОРАТИНСЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ 

 

Н А К А З 
 

25 лютого 2022 року                        с. Промінь                                              №23 

 

Про внесення змін в структуру  

2021-2022 навчального року  

та організацію освітнього процесу  

в умовах введення воєнного стану 

 

У відповідності до статті 10 Закону України «Про повну загальну 

середню освіту», у зв’язку із запровадженням правового режиму воєнного 

стану в Україні, введеного Указом Президента України № 64/2022 від 24 

лютого 2022 року, з врахуванням рекомендацій Міністерства освіти і науки 

України, викладених у листі МОН №1/3276-22 від 25лютого 2022 року та з 

метою забезпечення збереження життя і здоров'я учасників освітнього процесу 

 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Внести зміни в структуру 2021-2022 навчального року, зокрема 

призупинити навчальний процес та відпустити учнів на позапланові шкільні 

канікули з 28 лютого по 13 березня 2022 року. 

2. Педагогічним працівникам закладу внести зміни в календарне 

планування з врахуванням змін в структурі навчального року. 

3. Класним керівникам забезпечити проведення онлайн-інструктажів 

учням з техніки безпеки та особливостей поводження в умовах воєнного стану. 

4. Педагогічним працівникам закладу протягом канікулярного періоду  

здійснювати в межах робочого часу інші види організаційно-педагогічної 

діяльності, окрім навчальної, поза робочим місцем в закладі освіти. 

Рекомендувати педагогічним працівникам протягом зазначено канікулярного 

періоду завершити опрацювання Державного стандарту базової середньої 

школи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів. України від 30 вересня 

2020 року №898, ознайомлення із типовою освітньою програмою для 5-9 

класів закладів загальної середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства 

освіти і науки України від 19.02.2021 року. Здійснити вибір модельних 

навчальних програм та відповідних до них навчальних підручників. 

5. Внести зміни в режим роботи технічного персоналу та забезпечити 

чергування. 

6. Перевести функціонування закладу в режим максимальної економії 

енергоресурсів, обмеження переміщення по території та посиленого контролю 

за недопущення потрапляння в заклад і на його територію осіб, що не мають 



відношення до освітнього процесу в закладі, а також своєчасного виявлення 

підозрілих предметів, неідентифікованих та підозрілих позначок. 

7. Оплату праці педагогічним  працівникам закладу проводити з 

врахуванням пункту 77 наказу Міністерства освіти України №102 від 

15.04.1993 року «Про затвердження інструкції про порядок обчислення 

заробітної плати», технічному і обслуговуючому персоналу – у відповідності 

до розділу 3 статті 113 Кодексу законів про працю України. 

8. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

Директор                                                                                             Ірина РЕДКОУС 

 
З наказом ознайомлені: 

Дармовіс О. А   Худоба І. В.   Демчук А. А. 
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Тесля О. Л.    Сахнюк О. С.   Літвінчук С. М. 

Сільчук О. Т.    Брисюк Т. А.   Капустяк Г. П. 

Березюк Т. А.    Ткачук С. М   Казнадзей В. С. 

Тесля І. В.    Віткалюк Є. М.  Соловонюк Г. О. 

Гавура О. М.    Трофименко О.А.  Герасимчук П.П. 

 

 


