
 

ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІІ СТУПЕНІВ 

«ІННОВАЦІЙНИЙ ЛІЦЕЙ  «АЙ-СКУЛ» 

 
вул. Генерала Жмаченка, 14, м. Київ, 02192, Україна  

тел. +38(044)544 -13-46, +38(093)320-20-30,  

е-mail: start@i-school.kiev.ua 

Р/р 26005531613  у АТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 380805, КОД 21617070 

 
НАКАЗ 

 

29 жовтня 2021 року                                                                                        № __ 

 

Про організацію освітнього процесу  

у ліцеї «Ай-Скул» в умовах 

«червоного» рівня епідемічної 

небезпеки 

 

Відповідно до постанови 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» (зі змінами), пункту 5 

протоколу Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) від 28.10.2021 № 68, наказів Департаменту 

освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) від 29.10.2021 №166 «Про організацію освітнього 

процесу в закладах освіти міста Києва в умовах «червоного» рівня епідемічної 

небезпеки», управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації від 29.10.2021 № 224 «Про організацію освітнього процесу в 

закладах освіти Дніпровського району міста Києва в умовах «червоного» рівня 

епідемічної небезпеки» та у зв’язку встановленням у місті Києві з 00:00 годин 

01 листопада 2021 року «червоного» рівня епідемічної небезпеки поширення 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Організувати освітній процес у ліцеї для учнів 1 – 11 класах у 

дистанційному режимі з 01 листопада 2021 року. 



2. У дитячому садку організувати освітній процес у звичайному режимі з 

дотриманням протиепідемічних правил та підтвердженням отримання 

повного курсу вакцинації працівників. 

3. Розпочати освітній процес для учнів 1 – 11 класів ліцею з використанням 

технологій дистанційного навчання. 

4. Для реалізації процесу дистанційного навчання учителям початкових 

класів та вчителям-предметникам використовувати сервіс для організації 

онлайн-конференцій та відеозв’язку Google Meet, Google Hangouts та 

ZOOM, платформу School Today. 

5. Педагогічним працівникам під час дистанційного навчання: 

- контролювати дотримання ліцеїстами правил для учнів під час 

дистанційного навчання; 

- розміщати матеріали проведених уроків на ліцейній платформі School 

Today;  

- спілкування з учнями здійснювати шляхом передачі відео-, аудіо, 

графічної та текстової інформації у синхронному або асинхронному 

режимі; 

- виконання практичних і лабораторних робіт, передбачених навчальними 

програми, здійснювати в асинхронному режимі з використанням 

відповідних віртуальних тренажерів і лабораторій. 

6. Завідуючому господарством Діденку Д.В. обмежити доступ сторонніх осіб 

до приміщення ліцею. 

7. Перевести в онлайн-формат проведення нарад, заходів, робочих зустрічей 

тощо до покращення епідемічної ситуації. 

8. Посилити санітарно-дезінфекційний та протиепідемічний режим в ліцеї. 

9. Медичній сестрі Таран Г.В.: 

9.1. забезпечити щоденний контроль за дотриманням протиепідемічних 

заходів: кварцування приміщень, щоденне вологе прибирання з 

використанням дезінфікуючих засобів,  провітрювання  приміщень, 

наявністю миючих та дезінфікуючих засобів, засобів для 

підтримання особистої гігієни (спиртовмісних антисептиків, мила 

рідкого із дезінфектантом в дозаторах, одноразових паперових  

рушників /серветок, тощо), засобів індивідуального захисту (маски, 

рукавички,  спецодяг, тощо); 

9.2. тричі на день проводити температурний скринінг вихованцям 

садочку та щоденно проводити температурний скринінг усім 

працівникам закладу; 

9.3. не допускати до роботи працівників, в яких при проведенні 

температурного скринінгу виявлено температуру тіла понад 37,2° С 

або ознаки респіраторних захворювань; 



9.4. контролювати наявність повного курсу вакцинації або негативного 

ПЛР-тесту, якому не більше 72 год., у батьків у разі приходу на 

індивідуальні зустрічі до ліцею. 

 

Директор з розвитку                    Р.В. Чемериський 
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