
 

 

 

Управління освіти і науки 

Чернігівської обласної державної адміністрації 

Ніжинський обласний педагогічний ліцей 

Чернігівської обласної ради 

 

Н А К А З  

від 21.09.2020 року          м. Ніжин     № 176-Н 

 

Про відновлення очної форми  

навчання у ліцеї із 23.09.2020 р. 

 

Відповідно до рішення позачергового засідання Державної комісії з 

ТЕБ та НС від 21 вересня 2020 року (протокол № 32), позачергового 

засідання обласної комісії ТЕБ та НС від 21 вересня 2020 (протокол № 37), із 

метою забезпечення освітнього процесу н а к а з у ю: 

 

1. Відновити освітній процес за очною формою навчання із 23 вересня 

2020 року.  

2. Заступнику директора з навчально-виховної роботи С. Сліпак: 

2.1. забезпечити дотриманням вимог наказів по ліцею від 31 вересня 

2020 №136-Н, № 137-Н під час освітнього процесу;  

2.2. продовжити інформування учасників освітнього процесу щодо 

заходів запобігання поширенню хвороби та дій у випадку 

захворювання шляхом застосування усіх можливих засобів 

інформування;  

2.3. забезпечити оформлення на сторінках класних журналів  проведених 

занять із 14 по 22 вересня 2020 із позначкою у графі «Завдання 

додому»   «дистанційно».  

3. Заступнику директора з ВР Т. Вантух забезпечити: 

3.1. інформування здобувачів освіти, їх батьків про перехід із 23 вересня 

2020р. на очну форму навчання та необхідність своєчасного 



звернення до медичної установи у разі виявлення симптомів 

захворювання; 

3.2.  щоденний контроль за станом здоров’я учнів; 

3.3. унесення змін до графіків чергування вихователів, помічників 

вихователів. 

4. Медичній сестрі Л. Малаховій продовжити: 

4.1. жорсткий контроль за проведенням санітарно-гігієнічних заходів 

щодо особистої гігієни, питного режиму, вологого прибирання 

приміщень із застосуванням дезінфікуючих засобів, режиму 

провітрювання тощо  

4.2. контроль за дотриманням режиму харчування (по дві особи за 

столом, згідно з визначеними змінами до графіку харчування), вимог 

до харчування.    

5. Визначити тимчасові зміни до графіку харчування: 

сніданок: 9:25-9:45;  

обід:  

- 11 класи – 12:55-13:10 – іноземної філології й 15 учнів 

математичного класу, 13:10-13:25 – української філології й 15 

учнів математичного класу,    

- 10 класи – 13:25-13:35 – іноземної філології й 15 учнів 

математичного класу, 13:35-13:55 – української філології й 15 

учнів математичного класу; 

вечеря:  

- 11 класи – 17:00-17:10 – іноземної філології й 15 учнів 

математичного класу, 17:10-17:20 – української філології й 15 

учнів математичного класу,    

- 10 класи – 17:20-17:30 – іноземної філології й 15 учнів 

математичного класу, 17:30-17:40 – української філології й 15 

учнів математичного класу; 

6. Вихователям ліцею забезпечити дотримання учнями визначеного 

режиму харчування. 



7. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

Директор ліцею                                          Т. ШЕВЧУК 
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