
Комунальний заклад освіти 

«Спеціалізована школа № 134 гуманістичного навчання та виховання» 

Дніпровської міської ради 

 

НАКАЗ 

 

02.02.2022 р.                                  м. Дніпро                                        № 49  

 

Про організацію освітнього процесу 

з використанням технологій 

дистанційного навчання 

 в період обмежувальних протиепідемічних  

заходів з 03.02.2022 по 09.02.2022 р.  

 

На виконання статті 40 Закону України «Про забезпечення санітарного та 

епідемічного  благополуччя», ч. 3, ст. 38 Закону України «Про повну загальну 

середню освіту», наказу МОН України від 08.09.2020р №1115 «Деякі питання 

організації дистанційного навчання», наказу МОЗ України від 25.09.2020 № 

2205 "Про затвердження Санітарного регламенту для закладів загальної 

середньої освіти", Постанови 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), з урахуванням   вимог   Постанови   Кабінету   Міністрів  

України від 09.12.2020 № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження 

обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на 

території України гострої респіраторної хвороби COVID - 19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами від 13 вересня 2021 р. № 954), Листа 

МОН України від 25.01. 2022р. № 1/1267-22 «Про вжиття організаційних 

заходів із протидії розповсюдження COVID – 19», керуючись додатком 2 до 

Стандартів медичної допомоги «Коронавірусна хвороба (СОVID-19)», 

затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 28.03.2020 № 

722), вимогами ДСанПІН 5.5.2.008-0 I «Державні санітарні правила i норми 

влаштування, утримання загальноосвітніх  навчальних  закладів  та  організаціі  

навчально-виховного процесу», відповідно до Листа департаменту освіти i 

науки Дніпропетровської обласної державної адміністраціі від 03.12.2019 року 

N 7195/0/21 1 -19 «Про моніторинг та інформування з питань захворювання 

школярів на грип, ГРВІ», Протоколу № 40  від 02.02.2022 міської комісії ТБНС, 

рішення педагогічної ради Комунальний заклад освіти «Спеціалізована школа 

№ 134 гуманістичного навчання та виховання» Дніпровської міської ради від 

03.02.2022,  з метою попередження поширення захворювання на COVID та 

недопущення епідемічних ускладнень серед здобувачів освіти та працівників 

закладу , з  метою   недопущення   розповсюдження інфекційних захворювань, 

недопущення епідемічних ускладнень серед здобувачів освіти та працівників 

закладу  організації та контролю за освітнім процесом з метою попередження 

поширення захворювання на COVID та грип, ГРВІ 



 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Організувати освітній процес з використанням технологій дистанційного 

навчання для учнів 5 -11 класів на період з  03.02.2022 по 09.02.2022., для 

учнів 1- 4 класів навчання у звичайному режимі офлайн. 

2. Провести інструктивні наради, засідання педагогічної ради з питань 

організаціі освітнього процесу з використанням технологій дистанційного 

навчання в період обмежувальних протиепідемічних заходів. 

Термін виконання : 03.02.2022 

3. Інформувати учнів/батьків щодо освітнього процесу  в період 

обмежувальних протиепідемічних заходів з 03.02.2022 по 09.02.2022 

                                                        Термін виконання : 02.02.2022 

4. Організувати освітній процес для учнів 5 – 11 класів за  алгоритмом роботи 

школи  за дистанційними технологіями відповідно до рішення педради від 

29.12.2020.  

 5.   Заступникам директора Ковальчук О.М. Тарасенко С. І.:  

      5.1. Забезпечити  проведення уроків у дистанційному форматі відповідно 

до затвердженого розкладу, навантаження вчителя, та з  урахуванням не 

перенавантаження учнів. 

                                                                Термін виконання: постійно 

5.2. Проводити навчально-консультативну роботу для учнів класу, які 

навчаються за індивідуальним планом, які не можуть працювати відповідно 

до розкладу уроків з поважних причин (стан здоров'я,  відсутність доступу 

(обмежений доступ) до мережі Інтернет або технічних засобів навчання  

тощо). 

                                     Термін виконання: з 03.02.2022 по 09.02.2022 

      5.3. Здійснювати контроль діяльності вчителів щодо виконання освітніх 

програм та дотримання розкладу занять.  

                                                      Термін виконання: постійно  

      5.4.Здійснювати моніторинг проведення дистанційного навчання  

здобувачами освіти 5-11 класів. 

      5.5. Здійснювати  консультативний супровід роботи вчителів та класних 

керівників. 

                                                      Термін виконання: 03.02.2022 по 09.02.2022 

6.  Вчителям школи: 

6.1.Забезпечити виконання освітніх програм із використанням технологій 

дистанційного навчання, з відпрацюванням годин навантаження. 

Термін виконання: з 03.02.2022 по 09.02.2022 

        6.2.Дистанційні уроки проводити відповідно до розкладу, надаючи 

перевагу особисто створеному навчальному тематичному матеріалу, з 

використанням інших електронних освітніх ресурсів здійснювати їх 

перевірку щодо відповідності державним стандартам освіти,  навчальним 

програмам, мові освіти, іншим вимогам законодавства у сфері загальної 

середньої освіти. 



         6.3.Під час освітнього процесу з використанням технологій  дистанційного 

навчання, враховувати вимоги Санітарного регламенту та самостійно 

визначати доцільність проведення конкретного навчального заняття в 

синхронному (онлайн в ZOOM) режимі (не менше 30 відсотків 

навчального часу, відповідно доПоложення про дистанційне навчання) та 

асинхронному режимі (Google Classroom).  

                               Термін виконання: з 03.02.2022 по 09.02.2022 

6.4. Організувати облік досягнень учнів в спосіб ведення електронного 

журналу з подальшим перенесенням результатів оцінювання до класного 

журналу при доступності оцінок учня лише його батькам або законним 

представникам. 

Термін виконання: з 03.02.2022 по 09.02.2022 

6.5. Надавати консультативну інформацію для учнів класу, які    

навчаються за індивідуальним планом, які не можуть працювати 

відповідно до розкладу уроків з поважних причин (стан здоров'я, 

відсутність доступу (обмежений доступ) до мережі Інтернет або технічних 

засобів навчання  тощо). 

Термін виконання: з 03.02.2022 по 09.02.2022 

6.6. Вчителям інформатики (Зеленцовій О.Г., Бондар О. С..Серак Т. Г.) 

забезпечити обслуговування та налаштування Інтернет ресурсів в школі 

для проведення дистанційного навчання. 

Термін виконання: 03.02.2022 по 09.02.2022 

6.7. Надавати класним керівникам інформацію щодо результативності 

роботи учнів класу за дистанційними технологіями. 

Термін виконання: 03.02.2022 по 09.02.2022 

7.   Класним керівникам 5 -11 класів: 

7.1. Узагальнити та підготувати таблицю-розклад дистанційних занять 

класу із визначенням Інтернет ресурсу уроків, форми  роботи з предмету, 

вказати спосіб  взаємодії вчителя – предметника з учнями класу. 

Термін виконання: до 03.02.2022  

7.2. Ознайомити учнів та їхніх батьків з розкладом дистанційних занять 

(сайт школи, батьківські чати соціальних мереж) та забезпечити доступ 

учнів до кодів класів на освітній платформі Google Classroom.  

                                               Термін виконання: до 03.02.2022 

7.3. Забезпечити постійну психолого-педагогічну підтримку учнів класу 

та їхніх батьків через проведення онлайн класних годин,  консультацій та 

залучаючи соціально- психологічну службу школи. 

Термін виконання: 03.02.2022 по 09.02.2022 

7.4. Тримати постійний двосторонній зв'язок з учнями класу та їх 

батьками. 

7.5. Надавати куруючим заступникам директора інформацію щодо 

результативності роботи учнів класу за дистанційними технологіями. 

                          Термін виконання: 03.02.2022 по 09.02.2022 



8. Практичному психологу Троценко Н. Л. проводити дистанційне 

психологічне консультування та емоційну підтримку учнів в період 

обмежувальних протиепідемічних заходів.  

Термін виконання: з 03.02.2022 по 09.02.2022 

9. Соціальному педагогу Волобуєвій А. А. забезпечувати соціальний супровід 

здобувачів  освіти з особливими освітніми потребами та облікових 

категорій, займатись профілактикою тривожності. 

Термін виконання: з 03.02.2022 по 09.02.2022 

10. Бібліотекарю школи Наухацькій І. О.: 

10.1. Систематично популяризувати художню літературу для учнів 

школи  через веб-сайт школи. 

10.2. Надавати практичну допомогу вчителям – предметникам у підборі 

навчального матеріалу, зйомки відеоуроків, аудіозапису інше.  

                Термін виконання: з 03.02.2022 по 09.02.2022 

11. Зубаревій В. С., відповідальній за роботу веб- сайту школи, оформити  

розділ «Дистанційне навчання для учнів 5-11 класів», постійно 

поновлювати інформацію, з метою прямого доступу до інформації учнів, 

батьків, класних керівників. 

Термін виконання: з 03.02.2022 по 09.02.2022 

12.  Одинцовій Н. М., Устименко А. В. (технічний персонал) забезпечити 

щоденне дотримання санітарно-гігієнічного, протиепідемічного та 

охороного режимів в закладі. 

                                                  Термін виконання: постійно 

13. Графік роботи технічного персоналу на період з 03.02.2022 по 09.02.2022  

залишити незмінним.  

14. Заступнику директора з НВР Тарасенко С.І.: 

14.1. Поінформувати керівників гуртків про призупинення занять в 

конкретних класах та перехід на дистанційне навчання 5-11 класів; 

14.2. Не допускати відвідування учнями цих класів занять у гуртках та 

секціях. 

15. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

В.о. директора 

Комунального закладу освіти 

«Спеціалізована школа № 134  

гуманістичного навчання та виховання» 

Дніпровської міської ради                                                          Ольга МОРГУН 

 

 


