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№ 18
НАКАЗ

Про запровадження дистанційного
режиму роботи на період карантину
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про
запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19», наказу МОН
України від 16.03.2020 р. «Про організаційні заходи для запобігання поширенню
коронавірусу COVID-19», беручи до уваги статтю 29 Закону України «Про захист населення
від інфекційних хвороб», Методичні рекомендації щодо встановлення гнучкого режиму
робочого часу, затверджені наказом Міністерства праці та соціальної політики України від
04.10.2006 р. № 359, з метою запобігання поширенню коронавірусу COVID-19:
Н А К А З У Ю:
1. Запровадити з 17.03.2020 по 03.04.2020 дистанційний режим роботи (на дому)
педагогічним працівникам КЗ «Гімназія зі структурним підрозділом початкової школи № 1
Маріупольської міської ради Донецької області»:
1.
Прізвище,
№
ініціали
Посада
2.
Аннабердієва Л.Б.
учитель рос. мови і літератури
3.
Баранова С.Г.
учитель початкових класів
4.
Білоконь С.О.
учитель української мови, літератури
5.
Бондаренко І.В.
вчитель музики
6.
Бондаренко Т.Ю.
учитель англійської мови, заст. дир. з НВР
7.
Варламова О.Г.
соц.педагог (1/2 ст), учитель початкових класів
8.
Виборний С.Б.
учитель історії, правознавства, географії
9.
Гусак Г.О.
учитель англійської мови
10.
Дежец Г.С.
учитель української мови, літератури
11.
Жилка О.А.
Асистент вчителя
12.
Зеленюк Ю.О.
учитель англійської мови
13.
Ізюмова О.В.
учитель початкових класів
14.
Кирилюк Н.В.
учитель математики
15.
Комарова Т.А.
Учитель інформатики
16.
Світковська А.І.
учитель історії, педагог-організатор (1/2 ст.)
17.
Нагорна М.В.
Учитель початкових класів, учитель ОЗ
18.
Нікульникова О.І.
учитель фізики, математики, інформатики
19.
Петренко Н.В.
учитель початкових класів
20.
Ракусевич Т.С.
заст. дир. з НВР, укр. мова і література

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Сверчкова Л.О.
Серванська Є.С.
Сємендяєва Л.О.
Сімкіна А.В.
Степаненко Т.Д.
Хара Е.А.
Цехмістер О.М.
Чернікова М.В.
Шеварьова Н.В.

учитель фізкультури
учитель початкових класів
учитель початкових класів
учитель початкових класів
учитель укр.мови в початкових класах
заст. дир. з НВР, рос. мова і література
учитель біології, хімії, заст. дир. з НВР
учитель початкових класів
учитель початкових класів

2. Упродовж робочого часу, визначеного ПВТР, працівники зобов’язані:
2.1. Виконувати освітні програми, зокрема шляхом організації освітнього процесу із
використанням технологій дистанційного навчання, що не передбачає відвідування закладу
освіти її здобувачами, та у виняткових випадках шляхом ущільнення графіку освітнього
процесу, а також виконання працівниками іншої роботи (організаційно-педагогічної,
методичної, наукової тощо);
2.2. Виконувати обов’язки, передбачені трудовим договором,
відповідати на дзвінки керівника; перевіряти електронну пошту та оперативно
відповідати на листи;
2.3. Складати або корегувати навчальні плани, готувати навчальні матеріали
(презентації, стенди, плакати), писати конспекти уроків;
керувати дистанційним навчанням учнів: викладати матеріал під час скайпконференцій, перевіряти домашні завдання через електронну пошту, надсилати тести для
перевірки знань учнів;
2.4. Забезпечити проведення оперативного зв’язку з батьками учнів, надання їм
інформації за допомогою доступних засобів зв’язку та комунікацій
3. Заступникам директора з НВР взяти на контроль дотримання працівниками п.2
цього наказу (додаток 1) та ініціювати питання щодо вжиття заходів за недотримання
режиму дистанційної роботи на дому (додаток 2).
4. Адміністрація працює за графіком (додаток 3),технічний персонал та спеціалісти
працюють у штатному режимі.
5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Директор

І.В. Олейніченко

Голова ПК

О.І. Нікульникова

Додаток 1
до наказу № 18
Розподіл контролю за дотриманням працівниками режиму дистанційної роботи
ПІБ
використання технологій дистанційного навчання
Бондаренко Т.Ю.
платформа e-school
Ракусевич Т.С.
індивідуальне навчання
Хара Е.А.
робота класних керівників з соціального патронажу
Цехмістер О.М.
платформа clаssroom

Додаток 2
до наказу № 18
Працівники, які порушують умови дистанційного режиму роботи, можуть бути позбавлені
права користуватися цим режимом та переведені на 2/3 оплати праці.

Додаток 3
до наказу № 18
Графік роботи адміністрації в умовах режиму дистанційної роботи
ПІБ
Бондаренко Т.Ю.
Ракусевич Т.С.
Хара Е.А.
Цехмістер О.М.

17.03.
+
+
+
+

ПІБ
Бондаренко Т.Ю.
Ракусевич Т.С.
Хара Е.А.
Цехмістер О.М.

26.03.
+

+

18.03.
+

+
27.03.
+

+

19.03.
+

+

20.03.
+

23.03.

24.03.

25.03.

+
+

+
+

+
+

+

30.03.

31.03.

01.04.

+
+

+
+

+
+

02.04.
+

+

03.04
+
+
+
+

