
Жмеринська міська рада
Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 4 комунальної 

власності Жмеринської міської об’єднаної територіальної громади
Вінницької області

вул. Київська, 3, м. Жмеринка, 23100, тел. 0(432) 2-23-39, 
e-mail: zosh4zm@ukr.net Код ЄДРПОУ 26244099

НАКАЗ

11.03.2022 № 3 4-о

Про організацію освітнього процесу в закладі

У зв’язку з введення воєнного стану відповідно до Указу Президента 
України від 24 лютого 2022 року №64/2022, керуючись листом Міністерства 
освіти і науки України від 06.03.2022 року №1/3371-22 «Про організацію 
освітнього процесу», на підставі наказу управління освіти Жмеринської 
міської ради від 11.02.2022 року №32 «Про організацію освітнього процесу в 
закладах загальної середньої освіти Жмеринської міської ТГ» та з метою 
забезпечення максимальної безпеки учасників освітнього процесу закладу та 
учнів з числа внутрішньо переміщених осіб внаслідок агресії РФ

НАКАЗУЮ:
1. Організувати з 14 березня 2022 року освітній процес в закладі з 

використанням технологій дистанційного навчання.
2. Встановити для педагогічних працівників закладу режим дистанційної 

роботи в залежності від конкретної ситуації (наявність технічної 
можливості здійснювати роботу дистанційно).

3. Залучити до освітнього процесу дітей з числа внутрішньо переміщених 
осіб, які тимчасово перебувають на території Жмеринської ТГ (за 
заявою одного з батьків).

4. Педагогічним працівникам закладу забезпечити надання освітніх 
послуг у встановлених обсягах. Відповідно до визначених освітніх 
програм і цілей.

5. Класним керівникам 1-11 класів провести інструктаж учасників 
освітнього процесу щодо порядку дій при сигналі оповіщення 
населення про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації в умовах 
воєнного стану.
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6. Практичним психологам школи розробити та проводити заняття для 
учнів та їхніх батьків щодо подолання стресових станів під час 
воєнного стану відповідно до окремо затвердженого графіка:
Семенюк О. О. (5-11 класи)
Політанська Д. В., Якимовська К. М. (1-4 класи)

7. Заступникам директора з навчально-виховної роботи Шевченко О. Ю., 
Гавріловій О. Є., заступнику директора з виховної роботи 
Штурмаревич О. В. здійснювати необхідний організаційно-методичний 
супровід освітньот процесу в умовах воєнного стану.

8. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
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