
 

УКРАЇНА 

Міністерство освіти і науки 

Управління освіти і науки Новоград-Волинської міської ради 

Гімназія № 9 

 Новоград-Волинської міської ради  Житомирської області 

11700 м. Новоград-Волинський, вул. Гоголя, 9   

тел.  0954005519 

Електронна адреса: school09nv@gmail.com 

Код ЄДРПОУ 22060250 

НАКАЗ 

 

06.10.2022                                                            №  

 

Про перехід  учасників освітнього процесу 

 з дистанційної форми на змішану  

 

Відповідно до статті 10 Закону України «Про повну загальну середню освіту», Указу 

Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», 

затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року, розділу V наказу Міністерства охорони 

здоров’я України від 25 вересня 2020 року № 2205 «Про затвердження Санітарного регламенту 

для закладів загальної середньої освіти», акту оцінки стану готовності захисної споруди ЦЗ 

сховища №20101 від 05.10. 2022 р., наказу управління освіти та науки Новоград – Волинської 

міської ради від        .10.2022 №   

 

НАКАЗУЮ: 

1. Організувати  освітній процес для учнів 5-11 кл. у змішаній формі навчання, для учнів 11А 

класу- тільки очне навчання з 10.10 2022р., згідно заяв батьків для 18 учнів- тільки 

дистанційна (додоток1)  

2. Створити комісію з питань відпрацювання учасниками освітнього процесу дій під час 

сигналу «Повітряна тривога» у складі: 

       Голова комісії: директор Гімназії Хоменко Л.П. 

       Заступник голови комісії: Дейнека Л.В. 

       Члени комісії: Зароднюк О.А., Цехмейструк А.В., Браткевич Т.А., Хаїнський В.В., 

                         Кудрявцев Ю.О. 

3. Провести з працівниками Гімназії нараду про зміни в організації освітнього процесу, 

відпрацювавши алгоритм дій та тренувальні заняття у разі сигналу «Повітряна тривога» 

(06.10.22р.) 

4. Довести до відома працівників  Гімназії порядок руху учасників освітнього процесу (евакуація)  

в разі сигналу «Повітряна тривога» (додаток 2) 

5. Заступникам директора Дейнеці Л.В., Зароднюк О.А.: 

5.1. Внести зміни в розклад занять учнів 5-11кл., враховуючи змішаний формат навчання і 

дистанційний (до 10.10.22р.) 

5.2. Скласти графік роботи навчальних кабінетів згідно розкладу уроків (до 10.10.22р) 

5.3. Довести до відома педагогічних працівників тривалість навчальних занять: основний час на 

проведення уроку – 40 хв., час для дистанційних завдань і консультацій – 5хв. (додаток 3) 

6. Класним керівникам 5-11кл. 



6.1. Донести інформацію до учнів та їх батьків про порядок руху в укриття,  зібрати заяви – згоди  

батьків про форми навчання та перебування в укритті (до 07.10.22р.) 

9.2. Провести інструктажі та тренувальні заняття про дії учасників освітнього процесу  в разі 

сигналу«Повітряна тривога» із записами в класних журналах та підписами учнів 9-11кл. (до 

11.10.22р.)                                   

10. Внести зміни в організацію роботи та в посадові інструкції медичної сестри Рак Т.В.            

11. Відповідальному  за охорону праці Зароднюк О.А. провести інструктажі для працівників 

Гімназії № 9, які будуть працювати за змішаною формою навчання з 10.10.2022р.  

12. Завгоспу Хаїнському В.В. забезпечити засобами гігієни санвузли в укритті.  

13. Відповідальними під час руху (перехід дороги учасниками освітнього роцесу) призначити 

заступника директора з господарської роботи ХаїнськогоВ.В. та робітників Гімназії  

Коломійчука О.П., Свинара В.А.. 

14. Відповідальною за відкриття дверей на територію, де знаходиться укриття, призначити 

техпрацівників Груздюк Н.В., Лопатюк Л. П., черговими на час евакуації в приміщенні закладу –  

Свинар Т.І, Гордійчук С.І., у їдальні – Хаїнську О.А.. 

15. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Дейнеці Л.В. опублікувати наказ на сайті 

закладу. (до 10.10.2022р.) 

16. Даний наказ довести до всіх працівників школи (до 10.10.22р) 

17. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Директор  Гімназії № 9        Лідія Хоменко  

З наказом ознайомлені: 

 

Дейнека Л.В. 

Зароднюк О.А.,  

Цехмейструк А.В.  

Браткевич Т.А. 

Хаїнський В.В. 

Кудрявцев Ю.О. 

Рак Т.В.  

Коломійчук О.П. 

Свинар В.А.. 

Груздюк Н.В. 

Лопатюк Л. П.  

Свинар Т.І. 

Гордійчук С.І. 

 Хаїнська О.А. 

 

       

 

 

 

 

Додаток 1  до наказу № _____ від 06.10.2022 р.  

 
 

                    Організація навчання змішаної форми навчання 

1 тиждень- очне навчання: 



5А, 6А, 7А, 8А, 9А, 10А, 11А класи; 

2- ий тиждень- дистанційне: 

5Б, 6Б, 7Б, 8Б, 8В, 9Б класи.  

 

                                   Додаток 2  до наказу № _____ від 06.10.2022 р. 

Порядок руху учасників освітнього процесу (евакуація)  в разі сигналу «Повітряна 

тривога» 

1. Евакуація через запасний вихід з  бібліотеки (кабінети №7, 11,12) 

2. Евакуація через службовий вихід  їдальні ( кабінети № 5,6,4,3,2, актова зала). 

3. Евакуація через центральний вихід: 

2 поверх-  (кабінети № 21, 22, 23- виходять першими) 

2 поверх - (кабінети № 31, 30, 29- виходять другими) 

          1 поверх - (кабінети №19, 18, 17, 16, 13, 14 – виходять після другого 

           поверху) 

4. Учні, які перебувають у майстерні (технічна праця) – виходять через двері 

майстерні 

 

                                  Додаток 3 до наказу № _____ від 06.10.2022 р. 

 

 

РОЗКЛАД  ДЗВІНКІВ 

Гімназії № 9 

 Новоград-Волинської міської ради 

 Житомирської області  

в 2022-2023 н. р. 

      1-й урок - 8-30 – 9.10 + 5хв. на дистанційне навчання  

          2-й  урок -  9.25 – 10.05+ 5хв. на дистанційне навчання 

  3-й урок  - 10.20 – 11.05+ 5хв. на дистанційне навчання 

  4-й урок  - 11.15 – 11.55+ 5хв. на дистанційне навчання 

5-й урок  -  12.10 – 12.50+ 5хв. на дистанційне навчання 

              6-й урок  -  13.05 – 13.45+ 5хв. на дистанційне навчання 

              7-й урок -  14-00 – 14.40+ 5хв. на дистанційне навчання 



 

           

   

 

 

 


