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НАКАЗ №8 
26.02.2021р.        м.Надвірна 
 
Про продовження дистанційної форми навчання  
на період з 01.03.21р. до 05.03.21 р. та внесення змін 
в структуру 2020-2021 н.р. 
 
 Враховуючи вимоги постанови Кабінету Міністрів України від 17 
лютого 2021 р. № 104 Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів 
України, рішення позачергового засідання регіональної комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Івано-
Франківської ОДА від 23 лютого 2021 року (протокол №6) та рішення 
позачергового засідання місцевої комісії з питань техногенно-екологічної 
безпеки та надзвичайних ситуацій Надвірнянської РДА від 25 лютого 2021 
року (протокол №5), рішення педагогічної ради ліцею №3 від 26.02.21 р. 
 
НАКАЗУЮ: 

1. Продовжити дистанційну форму навчання з 01.03.21р. до 05.03.21 р. 
2. Вчителям ліцею: 
• Уроки проводити згідно існуючого розкладу. 
• Неухильно дотримуватись останніх рекомендацій МОН України 

щодо дистанційного навчання. 
3. Заступникам директора З.Літвінас, О. Бакаю, О. Ковальчуку: 
• При необхідності надати методичну допомогу в організації та 

проведенні дистанційного навчання вчителям та здійснювати 
контроль за якістю викладення згідно закріплених предметів наказом 
директора від 31.08.2020р. 

4. Класним керівникам: 
• Інформацію про продовження дистанційного навчання та зміни в 

структурі навчального року довести до відома ліцеїстів та батьків. 
• Щоденно до 12:00 год інформувати медичну сестру ліцею про 

можливе захворювання на COVID-19 учнів ліцею. 
5. Медичній сестрі: 
• Щоденно подавати дані щодо захворюваності учнів та працівників 

ліцею на COVID-19 згідно існуючого порядку. 



6. Відповідно до рекомендації Управління освіти Надвірнянської 
міської ради, внести зміни в структурі 2020-2021 н.р., весняні 
канікули з 22.03.21р. до 28.03.21р. перенести на період з 06.03.21р. 
до 14.03.21р.  

7. З даним наказом ознайомити педагогічних працівників на засіданні 
педагогічної ради (в онлайн-режимі) 26.02.21р. 

8. Контроль за виконання даного наказу залишаю за собою. 
 
 
 
 
 

Директор ліцею     Антон Ревтюк 


