
ЗОЛОТОНІСЬКА ГІМНАЗІЯ ІМ. С.Д. СКЛЯРЕНКА 
ЗОЛОТОНІСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

НАКАЗ

від 29 Ш  2022 № 36

Про режим роботи Золотоніської гімназії 
ІМ. С.Д.Скляренка у період воєнного стану

Керуючись законами України «Про правовий режим воєнного стану», 
«Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», Указом 
Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в 
Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента 
України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02,2022 № 2102-ІХ, 
Указом Президента України від 24.02.2022 № 68/2022 «Про утворення 
військових адміністрацій», Указом Президента України від 14,03.2022 № 
133/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого 
Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про 
продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 15.03.2022 № 2119-ІХ, на 
виконання наказу Черкаської обласної військової адміністрації, Черкаського 
обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки від
26.03.2022 № 1/108 «Про режим роботи у період воєнного стану», листа 
Управління освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації від
28.03.2022 № 135/02/11-01-30, листа № 166 від 29.03.2022 відділу освіти 
виконавчого комітету Золотоніської міської ради

НАКАЗУЮ:

1. Організувати освітній процес із застосуванням дистанційних технологій 
у 1-11-х класах з 29.03.2022 до особового розпорядження.

2. Працівники, які тимчасово виїхали за кордон, або з об’єктивних причин не 
можуть виконувати посадові обов'язки (у тому числі традиційному режимі 
або дистанційно), мають право подати заяву про відпустку (із збереженням 
заробітної плати (без збереження заробітної плати), або про звільнення.

3. В умовах дистанційного режиму роботи вчителі самостійно визначають
. робоче місце та несуть відповідальність за забезпечення безпечних і

нешкідливих умов праці на ньому.
4. Заступникам директора з НВР Скрипник І.Г., Буряк С.Д., Науменко І.М., 

Лучаніновій С.І., Котко В.О. забезпечити щоденний моніторинг 
результатів роботи працівників у будь-який доступний спосіб, у тому числі 
із використанням засобів відеоконференц зв’язку.



5. Вчителям-предметникам, які в даний час знаходяться за межами країни та 
працюють дистанційно:

5.1. Щотижня надавати звіт у письмовій формі щодо виконаної роботи 
протягом тижня (скриншот онлайн уроку, вчасно заповнений 
електронний журнал) на електронну адресу гімназії 
zologvm@nkr.net.

5.2. До 30.03.2022 заступнику директора з НВР Науменко І.М. створити 
базу даних посилань на онлайн-уроки до класів в яких працюють 
вчителі-предметники,

6. Зупинення роботи, викликане відсутністю організаційних або технічних 
умов, необхідних для виконання роботи (за різними обставинами) має 
розглядатися як простій (ст.34 КЗпП України).

7. Заступникам директора з НВР Скрипник І.Г,, Буряк С.Д. та заст}чінику 
директора з господарської частини Харитичу Л.П. у разі неможливості 
зв’язатися з працівником, який відсутній на робочому місці, не вийшов на 
зв'язок або з інших причин, табелювання проводити за кодом «НЗ» 
(«відсутність з нез'ясованих причин»), після з'ясування обставин та 
виявлення, що причини були поважні, можна скорегувати табель кодом «І» 
(«інші причини неявки»),

8. Класним керівникам 1-11 класів тримати на постійному контролі 
взаємозв'язок із родинами здобувачів освіти, у разі виявлення критичної 
ситуації інформувати адміністрацію школи.

9. Психологічній службі гімназії Ракітіній В.М., Воскобойник Н.І:
9.1. Забезпечити психологічний супровід учасників освітнього процесу.
9.2. Налагодити взаємодію з учасниками освітнього процесу за 

допомогою інформаційно-комунікаційних технологій та надавати 
психологічну допомогу за потребою.

9.3. Створити групи психологічної підтримки для учнів, батьків, 
вчителів.

9.4. Створити банк-даних учнів-внутрішньо переміщених осіб та 
проводити їх психологічний супровід.

10. Продовжити роботу в режимі чергування/ гнучкого графіку для 
забезпечення життєдіяльності закладу освіти:

- заступників директорів Скрипник І.Г., Буряк С.Д., Науменко І.М., 
Лучанінова С.І., Котко В.О.;

- заступника директора з господарської частини Харитич Л.П.;
- соціального педагога Воскобойник Н.І.;
- практичного психолога Ракітіної В .М.;
- секретаря Євтушенко Г.О.;

mailto:zologvm@nkr.net


- робітника та прибиральниць службових приміщень.
11. Залишити незмінними з^иови роботи сторожів закладу на час карантину 

(простою).
12. Заступнику директора з господарської частини Харитичу Л.П.;

12.1. Чергування технічних працівників відображати у табелі обліку 
робочого часу (дні черг}шання як робочі дні, усі інші як дні 
простою).

12.2. Забезпечити чергування технічного.персоналу, сторожів.
12.3. Забезпечити на період дистанційного навчання мінімальне 

використання енергоносіїв.
12.4. У разі виникнення загрозливих, аварійних та надзвичайних 

ситуацій у гімназії негайно повідомляти адміністрацію школи.
13. Призначити секретаря Євтушенко Г.О. відповідальною за опрацювання та 

переадрес)гвання кореспонденції, яка надходить на електрону адресу 
закладу.

14. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор гім Валентина БОЧЕНКОВА


