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НАКАЗ
10.12.2020 року

№415

Про організацію новорічно-різдвяних свят,
змістовного дозвілля дітей та учнівської
молоді під час зимових канікул 2020/2021 н.р.
в умовах карантину
На виконання плану роботи управління освіти Чернівецької міської ради,
враховуючи обмеження встановлені постановою Кабінету Міністрів України
від 22.07.2020 р. №641 «Про встановлення карантину та запровадження
посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням
гострої респіраторної хвороби COVID–19, спричиненої коронавірусом SARSCoV-2» зі змінами), постановами Головного державного санітарного лікаря
України від 22.08.2020 №50 «Про затвердження протиепідемічних заходів у
закладах освіти на період карантину у зв’язку поширенням коронавірусної
хвороби (COVID-19)», від 22.09.2020 №55 «Про затвердження
протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період
карантину у зв’язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)»,
беручи до уваги рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради від
19.10.2020 №498/23 «Про обмеження відвідування закладів дошкільної
освіти комунальної форми власності», накази управління освіти від
19.10.2020 №369 «Про організацію роботи ЗДО та дошкільних підрозділів
НВК м. Чернівців у період адаптивного карантину», від 03.12.2020 №437
«Про заходи безпеки під час проведення зимових канікул, Новорічних та
Різдвяних свят», лист управління освіти міської ради від 27.11.2020 №0134/2524, наказ управління освіти Чернівецької міської ради від 10.12.2020
№446 «Про організацію новорічно-різдвяних свят, змістовного дозвілля дітей
та учнівської молоді в закладах освіти міста під час зимових канікул
2020/2021 н.р. в умовах карантину», з метою належної та безпечної
організації новорічно-різдвяних свят, дозвілля дітей та учнівської молоді у
школі під час зимових канікул 2020/2021 навчального року в умовах
карантину,
НАКАЗУЮ:
1.Адміністрації школи:
1.1.Обмежити проведення масових заходів в закритих приміщеннях школи.

1.2.Вжити заходи щодо виконання законодавства в частині збереження
життя і здоров’я дітей у період зимових канікул, під час новорічних
різдвяних свят, зокрема з питань запобігання поширенню COVID-19, грипу
та гострих респіраторних захворювань, дитячо-дорожнього травматизму,
дотримання норм виробничої санітарії, правил поведінки у громадських
місцях у період розповсюдження епідемії грипу та інших інфекційних
захворювань, поводження з незнайомими людьми, при користуванні
громадським транспортом, перебування на льодяних поверхнях річок і
водоймищ тощо.
1.3.Забезпечити дотримання у школі Протиепідемічних заходів на період
карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID – 19),
затверджених Постановами головного державного санітарного лікаря
України від 22.08.2020 р. №50 та від 22.09.2020 №55.
1.4.Не допускати збору коштів педагогічними працівниками для проведення
новорічних свят для вихованців та учнів школи.
1.5.Затвердити план роботи школи щодо організації дозвілля дітей під час
зимових канікул із урахуванням карантинних обмежень.
2.Заступнику директора з ВР Давидовій С.І., педагогу-організатору Бачук
Т.Г., класним керівникам:
2.1.Підготувати та висвітлити на сайті школи привітальні флешмоби,
відеоролики, новорічні марафони до 19.12.2020.
2.2.З метою уникнення скупчення учасників освітнього процесу запис
привітальних відеороликів здійснювати за межами школи, в домашніх
умовах або на свіжому повітрі.
2.3.Особливу увагу приділити місцезнаходженню та організації дозвілля
дітей–сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з
малозабезпечених та багатодітних сімей, дітей осіб, визнаних учасниками
бойових дій, дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщених осіб, дітей з
інвалідністю, дітей, які залишились без догляду батьків, інших пільгових
категорій, залучивши їх до занять у гуртках, виховних онлайн заходах.
2.4.Забезпечити виконання запланованих заходів щодо організації дозвілля
дітей під час зимових канікул та їх висвітлення на сайті школи.
3.Вихователям ГПД І.А.Золіній, Н.В.Галан організувати дозвілля дітей під час
зимових канікул із урахуванням карантинних обмежень, затвердити
відповідний план роботи.
4.Вчителю образотворчого мистецтва, трудового навчання Микитюк Н.М.
організувати проведення у режимі онлайн конкурсів дитячих малюнків,
поробок «Зима-чарівниця».
5.Бібліотекарю школи Григорчук І.Д., керівникам гуртків використовувати
дистанційні форми роботи з метою організації змістовного дозвілля дітей.
Директор школи
Виконавець:
Заступник директора з ВР
З наказом ознайомлені:
Класний керівник 1А класу
Класний керівник 1Б класу

В.Я.Гайсенюк
С.І.Давидова
Н.В.Равлюк
Н.Д.Білоконь

Класний керівник 2А класу
Класний керівник 2Б класу
Класний керівник 3А класу
Класний керівник 3Б класу
Класний керівник 4А класу
Класний керівник 4Б класу
Класний керівник 5А класу
Класний керівник 5Б класу,
вчитель образотворчого мистецтва
Класний керівник 6А класу
Класний керівник 6Б класу
Класний керівник 7А класу
Класний керівник 7Б класу
Класний керівник 8А класу
Класний керівник 8Б класу
Класний керівник 9А класу
педагог-організатор
Класний керівник 9Б класу
Класний керівник 9В класу
Класний керівник 10 класу
Класний керівник 11 класу
Керівник гуртка «Юний фізик»
Керівник гуртка «Deutsch macht Spaß»
Керівник гуртка «Культура мови та спілкування»
Керівник гуртка «Історичне краєзнавство»
Керівник гуртка «Люби і знай свій рідний край»
Керівник гуртка «Школа безпеки»
Керівник гуртка з волейболу
Керівник гуртка з волейболу
Керівник гуртка з баскетболу
Керівник гуртка «Веселкові барви»
Вихователь ГПД
Вихователь ГПД
Бібліотекар школи

Н.Я.Ткачук
О.В.Гуменюк
А.Д.Бойчук
О.Г.Кіслінгер
Т.С.Мигалатюк
Н.Д.Капша
В.С.Сандуляк
Н.М.Микитюк
Ю.Д.Бобровська
Н.О.Лакуста
С.П.Захарчук
Г.М.Сабура
М.С.Білокопита
Г.П.Капітанчук
Т.Г.Бачук
О.Д.Кузик
Т.В.Ришко
Л.І.Ворожбит
А.І.Кадюк
Г.М.Сабура
Ю.М.Харитон
Н.О.Лакуста
Л.І.Ворожбит
Ж.І.Чопюк
А.Г.Васильчук
В.А.Гуменюк
С.М.Кондряк
Т.В.Ришко
М.О.Савчук
І.А.Золіна
Н.В.Галан
І.Д.Григорчук

Додаток до наказу від 10.12.2020 №415
План роботи школи щодо організації дозвілля дітей
під час зимових канікул
№
з/п
1.

Назва заходу

Відповідальні

4.

Організація челенджів «Як я допомагаю батькам»,
«Мій домашній улюбленець»

29.12.2020

5.

Презентація віршів, відеороликів на зимову на
новорічну тематику через Viberгрупи
Організація флешмобу «#На карантині з користю» у
режимі онлайн

30.12.2020

31.12.2020

8.

Відвідування новорічної ялинки на Соборній площі
із урахуванням карантинних обмежень
Організація челенджа «Спорт-запорука здоров’я»

9.

Загальношкільна акція «Годівничка»

04.01.2021

10.

Презентація «Традиції святкування Різдва на
Україні» (дистанційний бібліотечний урок через
Viberгрупи )

04.01.2021

класні керівники
1-4 класів, вихователі
ГПД
класні керівники 5-11
класів, педагогорганізатор
класні керівники 1-6
класів, вчителі
трудового навчання
класні керівники 7-11
класів, педагогорганізатор
класні керівники 1-5
класів
класні керівники 6-11
класів, педагогорганізатор
класні керівники 1-6
класів
класні керівники 7-11
класів, педагогорганізатор
класні керівники,
педагог-організатор,
вихователі ГПД
бібліотекар школи

11.

Онлайн-тестування «Безпека вдома» через
Viberгрупи

05.01.2021

класні керівники

12.

Презентація колядок, щедрівок, відеороликів на
Різдвяну тематику через Viberгрупи

06.01.2021

класні керівники,
бібліотекар школи

13.

Онлайн-екскурсії «Архітектурні та історичні
пам’ятки рідного міста»

08.01.2021

класні керівники

14.

Дистанційні заняття гуртків у новому форматі за
допомогою цифрових технологій

упродовж
зимових
канікул

керівники гуртків

2.

3.

6.

7.

Рухливі ігри та розваги на свіжому повітрі, екскурсії
з метою спостереження за змінами у природі взимку
із урахуванням карантинних обмежень
Колективна творча справа у режимі онлайн
«Марафон новорічних привітань триває,
приєднуйся!»
Виготовлення дитячих поробок до зимових та
різдвяних свят у режимі онлайн (майстер-класи)

Дата
проведення
28.12.2020

28.12.2020

29.12.2020

30.12.2020

31.12.2020

