
Сєвєродонецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 14 

Сєвєродонецької міської ради Луганської області 

 

ВИТЯГ  З  НАКАЗУ 

 

04.01.2021 р.                                                                                                  № 1 

 

Про запровадження 

дистанційної форми навчання 
 

На виконання законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» 

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 № 641 «Про 

встановлення карантину та впровадження посилених протиепідемічних заходів на території 

із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2 (зі змінами)» та від 09.12.2020 р. № 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», постанови Головного державного санітарного лікаря 

України від 22.08.2020 р. № 50 «Про запровадження протиепідемічних заходів у закладах 

освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби  COVID-19», 

листа МОН України від 15.12.2020 р. № 1/9-692 «Про запровадження карантинних 

обмежень», листа ДОН ЗОДА від 08.12.2020 р. № 02.1-16/1164, «Про посилення заходів 

щодо попередження випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу  COVID-19 у 

закладах освіти області», рішення міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки 

та надзвичайних ситуацій м Сєвєродонецька (протокол від 29.12.2020 р. № 16, на підставі 

Статуту СЗШ № 14, колективного договору, рішення педради від 04.01.21. р. № 4, з метою 

запобігання поширенню коронавірусу COVID-19, гострих респіраторних захворювань, 

запобіганню захворюваності учасників освітнього процесу та забезпечення можливості 

реалізації конституційного права на здобуття освіти : 

НАКАЗУЮ 

 

1.Організувати освітній процес з використанням технологій дистанційного навчання в 

закладі для учнів 1-11 класів на період з 11 по 22 січня 2021 року включно. 

2. З 11.01.2020 року змінити умови праці педагогічних працівників школи, а саме: перевести 

на дистанційний режим роботи під час карантину, з можливістю віддаленого дистанційного 

навчання здобувачів освіти та з дотриманням встановленого, згідно з тарифікацією, 

робочого часу (педагогічного навантаження) без зміни інших умов праці. 

5. Педагогічним працівникам: 

 5.1. Забезпечити виконання освітніх програм в 1-11 класах шляхом організації 

освітнього процесу за допомогою технологій дистанційного навчання з урахуванням 

матеріально-технічних можливостей навчального закладу. 

5.2. Організувати облік досягнень здобувачів освіти в зручний для вчителя спосіб з 

подальшим перенесенням результатів оцінювання до класного журналу при 

доступності оцінок учня лише його батькам або законним представникам. 

5.3. Розміщувати своєчасно інформацію, завдання та навчально-тематичні матеріали 

до уроків та здійснювати зворотній зв’язок. 



5.4. Здійснювати оцінювання результатів навчання здобувачів освіти під час 

освітнього процесу із використанням технологій дистанційного навчання зручним 

способом, з подальшим занесенням до відповідних сторінок класного журналу. 

5.5. Забезпечити виконання методичної, організаційно-педагогічної роботи. 

5.6. Заповнення класних журналів здійснювати згідно Інструкцій з ведення класних 

журналів учнів 1-4-х та 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів. 

5.7. Забезпечити виконання норм Санітарного регламенту для закладів загальної 

середньої освіти, затвердженого наказом МОЗ України 25.09.2020 року № 2205 щодо 

обсягу завдань самопідготовки (п.6) та тривалості навчальної діяльності з ТЗН (п.8) 

6. Заступнику директора Єгоровій Н.М., класним керівникам 1-11 класів: 

6.1. Провести роботу з батьками стосовно переведення школи на дистанційну форму 

навчання з 11 по 22 січня 2021 року включно. Забезпечити постійну психолого–

педагогічну підтримку учнів класу та їхніх батьків через проведення он-лайн класних 

годин, зборів тощо. 

6.2. Консультувати учнів та їх батьків про організацію освітнього процесу за 

допомогою технологій дистанційного навчання та методи його запровадження в 

телефонному режимі та в доступних мессенджерах. 

6.3. Здійснювати зворотній зв'язок між усіма учасниками освітнього процесу будь-

яким зручним способом: в телефонному,  онлайн-режимі тощо. 

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

запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 та особистої гігієни. 

6.5. Взяти під особистий контроль забезпечення навчання здобувачами освіти із 

соціально незахищених, багатодітних сімей тощо. 

 

 

Директор СЗШ № 14                                                                               Т.В.Корякіна  


