Інформація

батькам УЧНІВ 1 - 11 класів ліцею!

24 лютого 2022 року росія розпочала війну проти України, у зв’язку з чим Указом
Президента України від 24.02.2022 № 2102-ІХ «Про введення воєнного стану в Україні»,
який затверджено Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про
введення воєнного стану в Україні», із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року в
Україні введено воєнний стан строком на 30 діб.
Указом Президента України від 24.02.2022 № 68/2022 утворено Київську міську
військову адміністрацію.
На підставі наказу Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської
міської ради (Київська міська державна адміністрація) від 25.02.2022 року № 31, у
зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України, перебування міста
Києва в умовах воєнного стану освітній процес у закладах загальної середньої освіти
м. Києва призупинений з 28 лютого 2022 року.
На підставі Постанови Кабінету Міністрів України № 221 від 07 березня 2022р.
«Деякі питання оплати праці працівників державних органів, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ та організації, що фінансуються або датуються з
бюджету, в умовах воєнного стану», наказів МОН № 1/3371-21 від 06.03.2022 «Про
організацію освітнього процесу», № 1/3378-22 від 07.03.2022 «Про практику
застосування трудового законодавства у галузі освіти і науки під час дії правового
режиму воєнного стану», на багаточисельні звернення батьків в ліцеї освітній процес
був організований таким чином:
1. З 14.03 по 27.03.22 року спрощені психолого-навчальні консультації в
дистанційному режимі за умови безпечних обставин під час війни за
розробленим тимчасовим розкладом консультацій для учнів 1-11 класів, а
саме:
- 1-ша консультація – початок о 10 год
- 2 консультація – початок о 11 год
- 3 консультація – початок о 12 год
- 4 консультація – початок о 13 год
- 5 консультація – початок о 14 год
2. З 28.03.22 введено розширений розклад консультацій в дистанційному
режимі за умови безпечних обставин під час війни за скорегованим,
адаптованим для учнів 1-11 класів розкладом:
- 1-4 класи – початок о 09 год
- 5-7 класи – початок о 10 год
- 8-9 класи – початок о 09 год 30 хв
- 10—11 класи – початок о 09 год
3. На підставі Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах
воєнного стану», наказу Департаменту освіти і науки № 37 від 23.03.2022
«Про організацію освітнього процесу в закладах освіти міста Києва в умовах
воєнного стану» відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких
законів України щодо державних гарантій в умовах воєнного стану,
надзвичайної ситуації або надзвичайного стану» з 28.03.22 року
продовжується освітній процес в дистанційному режимі за умови безпечних
обставин під час війни за сталим розкладом занять на 2 семестр 2021-22
навчального року.
Шановні учасники навчально-виховного процесу бережіть своїх рідних, себе, близьких,
оточуючих. Педагогічний колектив, як ніколи розуміє всі виклики, що постали під час
війни. Закликаємо Вас по можливості виходити учням на дистанційні уроки за умови
безпечних обставин під час війни.

З повагою адміністрація ліцею

