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НАКАЗ 

 

24 серпня 2022 року                  смт Новогуйвинське                               № ___   

 

Про організацію 

виховного процесу   

в Новогуйвинському ліцеї  

імені Сергія Процика 

з 01 вересня 2022 року 

в умовах воєнного стану 

 

Відповідно до Указу Президента України від 17.08.2022 року 573/2022 

«Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», постанови 

Кабінету Міністрів України від 24 червня 2022 року №711 «Про початок 

навчального року під час дії правового режиму воєнного стану в Україні», 

листа Міністерства освіти і науки України № 1/9530-22 від 10.08.2022 року 

(Додаток 1)  «Щодо організації виховного процесу в закладах освіти у 2022-

2023 навчальному році»  

     НАКАЗУЮ: 

1. Здійснювати виховну роботу з класними колективами 1-11 класів з 

використанням технологій дистанційного навчання відповідно до 

режиму роботи  Новогуйвинського  ліцею  імені Сергія Процика 

(день класного керівника, робота з активом (самоврядування), 

тематична година, індивідуальна робота, робота з батьками, робота з 

документацією, самоосвітня робота)  за визначеним робочим місцем 

педагогічного працівника, безпечних умов праці. 



2. Дотримуватися тривалості виховних онлайн-заходів та за допомогою 

месенджерів для учнів з урахуванням вікових та індивідуальних 

можливостей, умов воєнного стану: не може перевищувати 10-15 

хвилин (для 1–4-х класів) та 15-20 хвилин (для 5–11-х класів). 

3. Проводити тематичні заходи відповідно до пріоритетних напрямків, 

ціннісних ставлень  виховної роботи з урахуванням умов воєнного 

стану та згідно з «Технологічною картою виховної роботи 

Новогуйвинського ліцею імені Сергія Процика» (щомісячно). 

(Додаток 1) 

4. Під час проведення онлайн-зустрічей, якщо вмикається сигнал 

«Повітряна тривога», дотримуватися алгоритму дій згідно з Додатком 

2 до наказу від 22 серпня 2022 року №      «Про організацію 

освітнього процесу в ліцеї з 01 вересня 2022 року під час воєнного 

стану».  

5. Здійснювати зв’язок з батьками відповідно до запланованих форм 

роботи та комунікацію між усіма учасниками освітнього процесу в 

телефонному, онлайн-режимі та за допомогою месенджерів 

(щомісячно, щотижнево, за потребою). 

6. Сприяти використанню доступних засобів комунікації для учнів, 

батьків, які не можуть взяти участь у синхронному режимі взаємодії з 

поважних причин (стан здоров’я, відсутність доступу до мережі 

Інтернет або технічних засобів), провести індивідуальні бесіди під час 

очної зустрічі. 

7. Щотижня надавати заступнику директора з навчально-виховної роботи 

Любченко В.В. звіт (у запропонованій формі в електронному варіанті, 

не в окремому форматі, а вписуючи зміст роботи класного керівника 

згідно з «Технологічною картою виховної роботи» про виконану 

виховну роботу під час воєнного стану у загальний звіт). 

8. Відповідальність за проведення тематичних виховних заходів під час 

воєнного стану, звітування покласти на класоводів, вихователів ГПД 1-

4-х класів та класних керівників 5-11-х класів. 

9. Відповідальність за планування, контроль щодо здійснення 

виховного процесу в ліцеї імені Сергія Процика під час воєнного 

стану покласти на заступника директора з виховної роботи Ярошенко 

О.Ф. 

 

    Директор            /підпис існує/               Людмила МОЗГОВИХ 

 
 


