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НАКАЗ 

 

 

24.12.2020            №100 

 

 

Про організацію освітнього 

процесу з використанням 

дистанційних технологій 

 

На виконання рішень педагогічної ради №3 від 24.12.2020 року, відповідно 

до  Постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 року №1236 «Про 

встановлення карантину та запроваджування обмежувальних протиепідемічних 

заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», 

листа Міністерства освіти i науки України від 15.12.2020 року №1/9-692 «Про 

запровадження карантинних обмежень» та з метою запобігання поширенню на 

території обслуговування закладу освіти гострої респіраторної хвороби, 

спричиненої корона вірусом, з метою збереженням життя й здоров'я учнів, 

 

НАКАЗУЮ: 

1. У період з 08.01.2021 року по 24.01.2021 року заборонити учням 

відвідувати заклад загальної середньої освіти. 

2. Організувати з 08.01.2021 року по 24.01.2021 року освітній процес з 

використанням дистанційних технологій. 

3. Усі уроки та консультації проводити згідно розкладу уроків та розкладу 

дзвінків на ІІ семестр 2020-2021 навчального року. Зміни в розкладі 

погоджувати із заступником директора з навчально-виховної роботи 

Гузь В.І. 

4. Проведення уроків з використанням дистанційних технологій фіксувати у 

класних журналах відповідно календарних планів вчителів. 

5. Учителям, які викладають у класах з інклюзивною формою навчання та 

асистентам учителів організувати дистанційне навчання для дітей з 

особливими освітніми потребами в режимі онлайн. 
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6. Затвердити на період карантину наступний порядок освітнього процесу та 

використання в роботі педагогічних працівників таких дистанційних 

технологій: 

6.1. Теми та завдання для уроків висвітлюються на сайті 

ОЗ «Вирішальненська ЗОШ І-ІІІ ступенів» на сторінці «Дистанційне 

навчання» за адресою: vyr.at.ua/index/distancijne_navchannja/0-65. Для 

виставлення завдань педагогічні працівники попередньо надсилають 

їх на електронну адресу школи vyrpaa@gmail.com. 

6.2.  Учителі-предметники, класні керівники додатково висилають 

завдання через групи, створені у «Viber». 

6.3.  Кожен учитель перед проведенням онлайн-уроку або консультації в 

індивідуальному порядку повідомляє учнів і надає інформацію про 

дату, час проведення та використання відповідної інтернет-

платформи. 

6.4. Зворотній зв'язок з учителями проходить через мобільний телефон, 

використання додатку «Вайбер», надсилання відповідей на електронні 

адреси вчителів, Googl-форми. 

6.5.  При проведенні дистанційного навчання дозволяється 

використовувати електронні підручники, комп’ютерні навчальні 

програми, готові шкільні презентації, відеоуроки, онлайн-тести та 

інші інтернет-платформи, що дозволені законодавством України та 

рекомендовані Міністерством освіти і науки України. 

7. Педагогічним працівникам закладу освіти врахувати під час дистанційного 

навчання, що не всі учні мають сучасні телефони, комп’ютери та доступ до 

мережі Інтернет. 

8. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Гузь В.І. контролювати 

здійснення дистанційного навчання. 

9. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з 

навчально-виховної роботи Гузь Валентину Іванівну. 

 

 

 

 

Директор школи       О.А. П’ятницький 
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АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ 

 

з наказом ОЗ «Вирішальненська ЗОШ І-ІІІ ступенів»  

від 24.12.2020 року №100 

«Про організацію освітнього процесу з використанням дистанційних 

технологій» 
 

№ Назва посади працівника 
Прізвище, 

ініціали 
Підпис Дата 

1 Заступник директора з 

навчально-виховної роботи 

Гузь В.І.   

2 Заступник директора з 

виховної роботи 

Козачко Т.А.   

3 Учитель Комліченко Л.П.   

4 Учитель Сліпухова В.О.   

5 Учитель Клюшник Л.С.   

6 Учитель Коморна Л.А.   

7 Учитель Самотуга О.В.   

8 Учитель Горбуля Н.П.   

9 Асистент вчителя Мусенко Т.В.   

10 Учитель Желізняк В.В.   

11 Учитель Дрегваль Н.В.   

12 Учитель Прокопенко Н.І.   

13 Учитель Гудов В.Е.   

14 Учитель Десавенко М.М.   

15 Учитель Пащенко О.Г.   

16 Учитель Прокопенко С.О   

17 Учитель Бешта В.І.   

18 Учитель Гудов О.В.   

19 Соціальний педагог Гальченко Ю.В.   

20 Практичний психолог Коваленко О.О.   

21 Вихователь ГПД Петренко Л.В.   

22 Асистент вчителя Проценко О.М.   

 


