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Н  А  К  А  З 

 

08.10.2020 р.   № 183 

 

Про затвердження рішення педагогічної  

ради школи (протокол № 2 від 08.10.2020р.) 

та організацію дистанційного  

навчання  на період карантину  

 

З метою організації роботи закладу під час карантину, забезпечення громадянам 

можливості реалізації конституційного права на здобуття освіти 

 

Н А К А З У Ю: 

 

1. Затвердити рішення педагогічної ради школи від 08.10.2020р., протокол № 2. 

2. На період карантину організувати освітній процес шляхом використання технологій 

дистанційного навчання відповідно до Положення про дистанційне навчання 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 25.04.2013 № 466 (із 

змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти і науки від 01.06.2013 № 660 та 

від 14.07.2015 № 761).  

3. Заступнику директора з НВР: 

3.1. Організувати, координувати та здійснювати контроль за виконанням вчителями 

освітніх програм. 

3.2. Забезпечити академічну свободу педагогічних працівників, включаючи свободу 

вільного вибору форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі. 

3.3. Робочі години вчителів, які забезпечують дистанційне навчання учнів, обліковувати 

відповідно до їх навчального навантаження та розкладу занять. 

4. Педагогічним працівникам: 

4.1. Налагодити роботу в дистанційному режимі відповідно до розкладу занять і у межах 

тижневого навантаження. 

4.2. Забезпечити виконання освітніх програм у 1-11 класах шляхом організації освітнього 

процесу за допомогою технологій дистанційного навчання з урахуванням матеріально-

технічних можливостей та оптимізації графіку освітнього процесу, не допускаючи 

перевантаження учнів. 

4.3. Здійснювати оцінювання результатів навчання здобувачів освіти та фіксувати у 

зручний для вчителя спосіб. 

4.4. Забезпезпечити конфіденційність навчальних досягнень кожної дитини. 

4.5. Відпрацювати особисту систему зворотного зв’язку з учнями та батьками. 

4.6. Заповнення шкільної документації, зокрема класних журналів, здійснити після 

завершення карантину. 



4.7. Облік проведених навчальних занять здійснити таким чином: на сторінці класного 

журналу, де фіксується зміст домашнього завдання, здійснити запис «дистанційно»  

після зазначення змісту завдання. 

5. Класним керівникам: 

5.1. У телефонному та онлайн-режимі консультувати учнів та їх батьків про організацію 

освітнього процесу за допомогою технологій дистанційного навчання та методи його 

запровадження. 

5.2. Проводити просвітницьку роботу з учнями та їх батьками щодо заходів для 

запобігання поширенню коронавірусу COVID-19, індивідуального захисту та 

особистої гігієни. 

5.3. Здійснювати психологічну підтримку учасників освітнього процесу під час карантину. 

6. Заплановані мето  

7. дичні заходи (наради, педради, семінари, засідання ШМО) здійснювати дистанційно. 

8. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

ЗДНВР      О.С.Василишина 
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