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Від ^^2021
Про організацію освітнього процесу 
в школі у період обмежувальних 
протиепідемічних заходів
з 25 березня до 09 квітня 2021 року

№ (£>£

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 року 
№1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних 
протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території 
України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої короновірусом 
SARS-CoV-2», наказу Департаменту освіти і науки виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 19 
березня 2021 року №47 «Про посилення обмежувальних заходів із запобігання 
поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
короновірусом SARS-CoV-2», наказу Управління освіти Деснянської районної 
в місті Києві державної адміністрації від 19 березня 2021 року «Про посилення 
обмежувальних заходів із запобігання поширенню гострої респіраторної 
хвороби COVID-19, спричиненої короновірусом SARS-CoV-2», з метою 
зниження темпів поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19 та 
забезпечення посилення протиепідемічних заходів

НАКАЗУЮ:
1. Розпочати освітній процес для учнів 5-11 класів після весняних канікул 25 
березня 2021 року з використанням технологій дистанційного навчання.
2. Заступнику директора з навчальної роботи Філончик І.В:
2.1. Організувати роботу у період обмежувальних протиепідемічних заходів з 
25 березня до 09 квітня у дистанційному форматі.
2.2. Проводити широку інформаційну кампанію, роз’яснювальну роботу серед 
учасників освітнього процесу (учнів, учителів, батьків) щодо запровадження 
дистанційного навчання в умовах обмежувальних протиепідемічних заходів.
2.3. Організувати роботу он-лайн нарад та конференцій та інших методичних 
заходів в синхронному режимі для педагогічних працівників школи на 
платформі ZOOM, GOOGLE MEET.
2.4. Інформувати вчителів про можливості, які надають освітні платформи для 
саморозвитку та підвищення професійного розвитку.
2.5. Забезпечити контроль за виконанням вчителями освітніх програм, 
оцінювання навчальних досягнень учнів у дистанційному режимі.
3. Педагогічним працівникам закладу освіти:
3.1.Організувати навчання учнів, що перебувають удома, забезпечивши 
використання різних форм дистанційного навчання (у синхронному та 
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асинхронному режимах) з урахування технічних можливостей та 
використанням оптимальної кількості освітніх ресурсів та платформ.
3.2. Забезпечити виконання освітньої програми.
3.3. Розробити щотижневі індивідуальні плани роботи з обліком робочого 
часу у відповідності до тижневого навантаження.
3.4. Приймати участь у професійних дистанційних міських та районних 
вебінарах, тренінгах, семінарах, загальношкільних он-лайн нарадах та 
конференціях.
3.5. Встановити зворотній зв’язок з учасниками освітнього процесу (учні, 
батьки) через Інтернет - ресурси та інші засоби комунікації (електронна 
пошта, Viber, Facebook тощо).
3.6. Забезпечити оцінювання навчальних досягнень учнів 5-11 класів у 
дистанційному режимі через електронні та інші наявні засоби, щоденно 
відслідковувати та аналізувати статистику успішності учнів.
3.7. Максимально перевести роботу педагогічних працівників на віддалений 
доступ шляхом застосування електронних засобів, інформаційно- 
комунікаційних технологій із збереженням заробітної плати працівників.
4. Адміністратору шкільного сайту, педагогу-організатору Малій Г.І. 
розмістити на сайті:
4.1. Розклад онлайн уроків 5-11 класів з посиланнями на задіяні вчителями 
ресурси (коди доступу).
5. Заступникі директора з виховної роботи Коренюку А.В.:
5.1. Запровадити щоденний температурний скринінг працівників, забезпечити 
необхідні умови для дотримання працівниками правил особистої гігієни, 
негайно відправляти на самоізоляцію усіх працівників, які мають ознаки 
гострих респіраторних захворювань.
6. Заступнику директора з господарської роботи Микулі А.М.:
6.1. Посилити санітарно- дезінфекційний та протиепідемічний режими в 
закладі освіти.
6.2. Обмежити доступ сторонніх осіб у приміщення закладу освіти.
7. Контроль за виконанняшддн^гощаказу залиш за собою.
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