
УКРАЇНА
СЕЛЯТИНСЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І -  III СТУПЕНІВ ІМЕНІ 

ОЛЕКСАНДРА ЗАЙЦЯ СЕЛЯТИНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
59131, село Селятин, Путильський район, Чернівецька область, тел. 8(03738) 2-34-38 

Е-шаіІ: 5еІ8сЬо11@атаі1.сот Код ЕДРПОУ 25076300

НАКАЗ

£3.12.2020 № 1 ^
Про організацію дистанційного навчання 
в закладі на період карантину

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 СОУГО-19 спричиненої коронавірусом 
8АК8-СоУ-2», листа Міністерства освіти і науки України від 15.12.2020 №1/9- 
692 «Про запровадження карантинних обмежень» на виконання наказу 
Департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 18.12.2020 №406 « Про 
організацію роботи закладів дошкільної, загальної середньої, професійної 
(професійно-технічної), позашкільної освіти області в період обмежувальних 
протиепідемічних заходів з 08 до 24 січня 2021 року» з метою впорядкування 
роботи закладів освіти під час зимових канікул у період обмежувальних 
протиепідемічних заходів з 08 до 24 січня 2021 року, на виконання 
розпорядження Селятинської сільської ради ОТГ від 22.12.2020 року №188-ОД

НАКАЗУЮ:
1. Продовжувати роботу педагогічних працівників в дистанційному режимі 

відповідно до розкладу занять і у межах тижневого навантаження.
2. Затвердити індивідуальні плани роботи педагогів щодо виконання ними 

методичної, організаційно-педагогічної та самоосвітньої роботи.
3. Директору закладу Штефурі О.П.:

3.1. скласти/затвердити графік чергування технічного персоналу та 
адміністрації закладу, розподілити завдання між іншими працівниками 
ЗЗСО; надати відпустки працівникам у разі їх бажання, у тому числі без 
збереження заробітної плати;

3.2. Підвищену увагу в II семестрі приділяти організації освітнього процесу 
для учнів 9, 11 класів, з метою підготовки до державної підсумкової 
атестації, складання пробного ЗНО та підготовки до основної сесії ЗНО.



УЦОЯО вже винесено на обговорення декілька моделей проведення 
основної сесії ЗНО-2021, одна з яких («елекційна») передбачає 
проведення ДПА в закладах освіти для тих випускників, які не 
збираються вступати цього року до ЗВО в Україні.

4. Заступнику директора з навчальної роботи Костиль М.Ю.:
4.1 .організовувати, координувати та здійснювати контроль за виконанням 

вчителями освітніх програм.
4.2. робочі години вчителів, які забезпечують дистанційне навчання учнів, 

обліковувати відповідно до їх навчального навантаження та розкладу 
занять.

4.3. розмістити на сайті ЗЗСО та в соціальних мережах онлайн про режим 
роботи закладу в період карантину;

4.4. внести зміни до освітньої програми та моделі (алгоритму дій) організації 
освітнього процесу (у разі необхідності) на основі рішення педагогічної 
ради;

4.5. організувати роз’яснювальну роботу щодо тривалості уроків, які 
проводяться з використанням технологій дистанційного навчання, 
асинхронного та синхронного режимів взаємодії між суб'єктами 
дистанційного навчання. Педагогічні працівники самостійно визначають 
режим (синхронний або асинхронний) проведення окремих навчальних 
занять. При цьому не менше ЗО відсотків навчального часу, 
передбаченого освітньою програмою закладу, організовується в 
синхронному режимі (решта навчального часу організовується в 
асинхронному режимі). Урок з використанням технологій дистанційного 
навчання не може тривати 45 хвилин;

4.6. забезпечити ведення журналів, в т.ч. е-журналів; організовує облік 
занять, заходів та оцінювання знань учнів у період обмежувальних 
протиепідемічних заходів з 08 до 24 січня 2021 року; у цей період 
організовує будь-які збори колективу (педради, консультації, семінари 
тощо) лише в онлайн-форматі;

4.7. забезпечити педагогів комп’ютерною технікою, створити умови щодо 
проведення онлайн-уроків у класних кабінетах або кабінетах 
інформатики відповідно до графіка за умови дотримання всіх санітарних 
норм, передбачених Регламентом та постановою Головного державного 
санітарного лікаря України від 22 серпня 2020 року № 50;

4.8. спільно зі Службою у справах дітей та сім’ї опрацювати інформацію про 
дітей, які не були охоплені дистанційним навчанням, та розробити 
заходи щодо залучення таких учнів до навчання з використанням 
дистанційних технологій у період обмежувальних протиепідемічних 
заходів з 18 до 24 січня 2021 року;



4.9. визначити дітей із соціально незахищених, багатодітних сімей та інших, 
які не мають технічних можливостей для занять з використанням 
технологій дистанційного навчання вдома, та забезпечити таким учням 
організацію дистанційного навчання в період обмежувальних 
протиепідемічних заходів з 18 до 24 січня 2021 року в шкільних 
кабінетах за графіком із дотриманням санітарних норм, передбачених 
Регламентом та постановою Головного державного санітарного лікаря 
України від 22 серпня 2020 року № 50;

4.10. організувати роботу щодо налагодження онлайн- 
зв’язку/спілкування у визначений час між учасниками освітнього 
процесу: учителями, батьками та учнями;

5. Педагогічним працівникам:
5.1. Широко використовувати технології дистанційного навчання.
5.2. Дотримуватись своїх планів професійного розвитку, при потребі 

коригувати їх, приділивши значну увагу підвищенню кваліфікації та 
самоосвіті.

5.3. Під час канікулярного періоду підготуватися до подальшої дистанційної 
роботи.

5.4.Завершення заповнення шкільної документації, зокрема класних 
журналів, відтермінувати до нормалізацій епідеміологічних ситуацій.

5.5.Здійснювати оцінювання результатів навчання здобувачів освіти та 
фіксувати у зручний для вчителя спосіб.

5.6.Якщо технічні можливості не дозволяють провести оцінювання 
навчальних досягнень учнів дистанційно, відтермінувати його 
проведення до завершення карантину.

5.7.3абезпечити конфідеційність навчальних досягнень кожної дитини.
5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою

Дире

З наказом під підпис % 

Білоус А.І.

Заєць І.М.

Заєць М.Ю.

Колісник Л.І.

Костиль В.Я.

Маковійчук І. 

Пінчук Ю.Л. 

Рогозняк В.Т. 

Рубан Т.М. - 

Унгурян У.П.

тефура

Костиль М.Ю.



Скидан Р.Ю. 

Жмурик Ю.П. 

Бойчак Х.М. 

Воронський Б.Ю 

Політанський А.О. 

Юрнюк Р.Я. У  ̂

Генцар Г. Д. 

Федорчак А.П.

Штефура Т.В.

Горбан А.М. < с М Ш ? Г і /  

Бойчук Т.Д.

Процюк Л.І.

Політанська О.І. 0 . 

Слюсарек Є. Д. \  

УнгурянГ.В. 1 ( ‘ 1 /  

Кравченко В. А.


