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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ТА СПОРТУ КОЗЯТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ОПОРНИЙ КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

«ЛІЦЕЙ КОЗЯТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ» 
 вул. Володимира Великого, 29  м. Козятин, 22100, тел.(04342)2-23-71 

E-mail: licey08@meta.ua., код ЄДПОУ 38986337 

НАКАЗ 

31.08.2022 р.                                                                                                   № 104 

 

Про безпеку учасників освітнього процесу 

 

З метою створення умов для збереження життя та здоров’я учасників 

освітнього процесу, організованого в умовах воєнного стану, враховуючи 

наявність та технічну спроможність укриття, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Організувати освітній процес за змішаною формою з урахуванням вибору 

батьків. 

2. Затвердити алгоритми дій педагогічних працівників та обслуговуючого 

персоналу в разі повітряної тривоги (додаток 1). 

3. Класним керівникам: 

3.1. Провести обов’язкові інструктажі з безпеки життєдіяльності в умовах 

змішаного навчання (до 02.09.2022 року). 

3.2. Отримати від батьків письмовий дозвіл на перебування в ліцеї при 

організації очної складової при організації змішаного навчання. 

4. Заступнику директора з господарської роботи Гречухіну О.В. забезпечити 

постійний контроль за технічним станом та наявністю необхідного 

обладнання та матеріалів у ліцейному укритті. 

5. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Кашпервецькій Т.А. 

організувати закріплення за кожним із перших класів педагогічних 

працівників та обслуговуючого персоналу на випадок евакуації в укриття.  

6. Спеціалісту з охорони праці Комісаренко Р.Ю. провести навчання з евакуації 

у разі повітряної тривоги з усіма учасниками освітнього процесу. 

7. Встановити з 01.09. по 16.09.2022 року  адаптаційний період для поетапного 

запровадження очної складової змішаного навчання. 
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8. Заступникам директора з навчально-виховної роботи Хринюк В.В. та 

Кашперовецькій Т.А.: 

8.1. Постійно моніторити організацію освітнього процесу для 

оперативного корегування в разі потреби. 

8.2. Розробити пропозиції щодо задоволення освітніх потреб усіх 

здобувачів освіти до 16.09.2022 року. 

9. Даний наказ оприлюднити на офіційному сайті ліцею. 

10. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

Директор ліцею                                          О.Білянець 

 

З наказом ознайомлені:                                                 

 

 

В. Хринюк 

Д.Сухініна 

К.Завальна 

С.Лазарчук 

Г.Ходак  

Т.Кучер  

І.Мулявка  

О.Панасюк 

Т.Барчук  

Т.Чеченюк 

Т.Андріюк 

Т.Міщук  

О.Ярощук 

І.Сушко  

Т.Янкевич 

О.Нікішина   

Т. Матвійчук 

Г.Конторчук  

Р.Хринюк 

 

Т.Кашперовецька 

О.Гречухін 

Р.Комісаренко 

Т.Лівшиць 

І.Томчак 

М.Ковальчук 

О.Кузнєцова  

О.Трохимич  

С.Кухар  

А.Білоус  

А.Тимошенко  

Н.Ковальова  

О.Новаківська 

Т.Домбровська  

І.Степанюк  

О.Карнаух  

А.Бернатович  

О.Ярош   

О.Захарчук  

 


