БОГОДУХІВСЬКА ГІМНАЗІЯ № 1
БОГОДУХІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
НАКАЗ
27.11.2017

Богодухів

№ 235

Про
додаткові
канікули
у
Богодухівській
гімназії № 1
Богодухівської
районної
ради
Харківської області
Керуючись листом Міністерства освіти і науки України від 07 червня
2017 року № 1/9-315 «Про структуру 2017/2018 навчального року та навчальні
плани загальноосвітніх навчальних закладів», відповідно до п.п. 2.7, 2.9
Статуту Богодухівської гімназії №1 Богодухівської районної ради Харківської
області затвердженого рішенням XXVIII позачергової сесії VI скликання
Богодухівської районної ради від 24 травня 2013 року № 534-VI, на виконання
рішення спільного засідання ради гімназії та педагогічної ради (протокол від
21 листопада 2017 року № 1) в зв’язку з проведенням ремонтних робіт системи
опалення будівлі гімназії з метою своєчасного усунення можливого
негативного впливу на стан здоров’я дітей, дотримання санітарно-гігієнічних
норм
НАКАЗУЮ:
1. Провести додаткові канікули в 1-11 класах на 3 календарні дні з 29 листопада
2017 року до 01 грудня 2017 року.
29 листопада 2017 року до 01 грудня 2017 року
2. Класним керівникам 1-11 класів, вчителям-предметникам:
1). Організувати навчальну діяльність учнів з використанням дистанційних
форм навчання.
2). Забезпечити виконання навчальних програм за рахунок ущільнення
навчального матеріалу.
До кінця І семестру 2017/2018 навчального року
3). Довести зміст наказу до відома учнів, батьків.
До 28 листопада 2017 року
4). Провести з учнями бесіди про дотримання правил безпеки життєдіяльності
під час призупинення освітнього процесу.
До 28 листопада 2017 року
5). Призупинити проведення масових, дозвільних, розважальних і спортивномасових заходів за участю учнів.
29 листопада 2017 року до 01 грудня 2017 року
6). Невідкладно інформувати адміністрацію гімназії у випадку надзвичайних
випадків з учнями.
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За потреби, негайно.
7). Забезпечити інформування учнів та їхніх батьків про умови дистанційної
навчальної діяльності засобами шкільного сайту та індивідуальних
консультацій.
28 листопада 2017 року до 01 грудня 2017 року
8). Внести корективи до календарно-тематичного планування, планів виховної
роботи.
До 04 грудня 2017 року
3. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Мирошниченку М.С.:
1). Взяти під контроль організацію освітнього процесу, стан виконання
навчальних планів і програм з кожного навчального предмету, стан безпеки
життєдіяльності, дотримання санітарних норм, повітряно-теплового режиму та
захворюваності учнів.
До кінця І семестру 2017/2018 навчального року
2). Забезпечити розміщення матеріалів для дистанційного навчання та
посилання на навчальні ресурси на офіційному веб-сайті гімназії.
До 29 листопада 2017 року.
4. Завідувачу господарством гімназії Кремениці С.М.:
1). Забезпечити проведення комплексу робіт щодо підтримання
функціонування інженерних споруд, мереж, комунікацій, дотримання правил
безпеки, необхідного температурного режиму в гімназії.
На час припинення освітнього процесу
2). Організувати та провести санітарні заходи перед відновленням освітнього
процесу.
02 грудня – 03 грудня 2017 року.
5. Покласти персональну відповідальність за дотримання санітарних норм,
температурного режиму, безпечного функціонування закладу на завідувача
господарством гімназії Кременицю С.М., організацію освітнього процесу та
виконання програм - на заступника директора з навчально-виховної роботи
Мирошниченка М.С.
6. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
Директор гімназії № 1
Мирошниченко

О.К.Михасюк
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З наказом від 27.11.2017 № 235 ознайомлені:
Айвазовська І.С.
Ангеловська О.М.
Бережна І.С.
Бобрик В.Д.
Богаєнко О.В.
Братушкіна Я.О.
Веселко М.М.
Віннікова Т.Л.
Грищенко В.А.
Гузіна Н.О.
Демиденко О.П.
Діденко Н.Л.
Добриніна І.П.
Донських К.А.
Завада О.В.
Задорожня Л.І.
Ісаєва О.М.
Каленіченко Л.Г.
Каплій В.В.
Кармазова Ю.О.
Каширна О.В.
Котолуп Я.А.
Кремениця С.М.
Кудій Н.В.
Макогон В.В.
Мамонтов В.Я.
Маслак Л.В.
Мирошниченко М.С.
Назаренко Т.В.
Наумова Т.О.
Невинна В.І.
Обуховська Т.І.
Ольховська О.І.
Покришкіна Т.В.
Свінченко І.С.
Сизоненко В.С.
Супрун Т.В.
Харченко В.В.
Харченко Ю.Д.
Шабалдас Л.В.
Шигимага О.М.
Шкриль З.М.
Яковлєва В.В.
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