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НАКАЗ

      

  11.03.2022                                                                                                  №

Про перехід на дистанційну

форму навчання

 

Керуючись  пунктом  20  частини  четвертої  статті  42  Закону  України  «Про
місцеве  самоврядування  в  Україні»,  на  виконання  протоколів  №19  від
14.03.2022 року позачергового засідання обласної комісії з питань техногенно-
екологічної  безпеки  та  надзвичайних  ситуації  Чернівецької  обласної
державної  адміністрації,  №6  від  14.03.2022  року  позачергового  засідання
комісії  з  питань  техногенно-екологічної  безпеки  та  надзвичайних  ситуації
Селятинської  сільської  ради,  на  виконання  розпорядження  Селятинської
сільської  ради  від 14.03.2022  року   №17-ОД  «Про  організацію  роботи
закладів освіти Селятинської сільської ради»

НАКАЗУЮ:

1. Адміністрації закладу з 14 березня 2022 року: 
1.1.  Організувати  освітній  процес  в  закладі  за  дистанційною  формою
навчання. 
1.2.  Тримати  на  контролі  якість  проведення  занять  з  використанням
технологій дистанційного навчання.

2.  Оплату  праці  педагогічним  працівникам,  що  здійснюють  роботу  в
дистанційному  режимі  здійснювати  відповідно  до  штатного  розпису  та
тарифікації.

3. Всім педагогічним працівникам закладу здійснювати: 
3.1.  Навчання  в  дистанційному  режимі  згідно  з  розкладом  уроків  на  2022
навчальний  рік  з  використанням  сервісів  Google  Meet  для  проведення
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відеоуроків  відповідно  до  Санітарного  регламенту  для  закладів  загальної
середньої освіти, viber для взаємодії з учасниками освітнього процесу.
3.2. Дотримання єдиного навчального сервісу GoogleMeet і моделі комунікації.
3.3.  У  класному  журналі  зазначати  режим  проведення  (синхронний,
асинхронний) конкретного навчального заняття.
3.4. Довести дану інформацію до відома учнів та батьків.
3.5. Контролювати відвідування учнями занять.
3.5. Вчителю індивідуального навчання Генцар Г.Д. заняття з учнем Зюбом
Андрієм,  який  навчається  на  індивідуальній  формі,  проводити  в
дистанційному режимі згідно з  розкладом уроків  на  2022 навчальний рік  з
використанням  інструментів  Google  Meet  відповідно  до  Санітарного
регламенту для закладів загальної середньої освіти.

4.  Вихователям  ГПД  Бойчак  Х.М.,  Жмурик  Ю.П.,  Кравченко  І.В.
відповідно до Режиму роботи проводити бесіди,  самопідготовку,  заняття за
інтересами,  дотримуючись  Санітарного  регламенту  для  закладів  загальної
середньої освіти.

5. Логопеду Касєєвій І.С., психологу Григоряк Г.В. проводити корекційно-
розвиткові заняття онлайн відповідно до графіка, затвердженого директором.

6.  Педагогам-організаторам Політанській  О.І.  та  Рогозняку  В.М.
забезпечити  проведення  заходів  відповідно  до  плану  роботи  закладу  на
березень  2022  р.,  участь  у  заходах  всіх  рівнів,  використовуючи  технології
дистанційного навчання з дотриманням
 Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти.

7.  Керівникам  гуртків з  14.03.2022  року  в  гуртках  практичну  частину
частково замінити вивчення теорії під час дистанційного навчання.

8. Асистентам  вчителів  Кравченко І.В., Маковійчук Г.Т., Полянчук Л.І.,
Толстоносова М.Ю., Паучек Н.В.:
8.1. Надавати дітям з особливими освітніми потребами допомогу в освоєнні
програмового матеріалу в асинхронному режимі.
8.2. Координувати дистанційне навчання з батьками дитини, попереджати про
зміни розкладу чи структури навчального року (при потребі).
8.3. Асистувати учителю під час проведення дистанційних занять.
8.4. Надавати учням та їх батькам рекомендації щодо дотримання норм при
використанні комп’ютерної техніки.

9.  Заступникам  директора  з  навчальної  частини  Костиль  М.Ю.  та
Маршавці Л.Т.:
9.1.  Здійснювати  щоденний  моніторинг  та  контроль  за  роботою
педпрацівників  на  платформі  Google  Meet,  відповідно  до  затвердженого
розкладу та замін навчальних програм.



9.2.  Надавати  методичну  допомогу  педагогічним  працівникам  під  час
здійснення освітньої діяльності.
9.3.  Здійснювати  особистий  контроль  за  внесенням  змін  до  календарно-
тематичного  планування  та  за  необхідності  ущільнення  навчального
матеріалу.

10. Завгоспу Оманії В.І.
10.1.  Здійснювати  щоденний  контроль  за  відпрацюванням  робочого  часу
техпрацівниками; 
10.2.  Посилити  цілодобовий  контроль  (охорону)  за  спорудами,
функціонуванням  інженерних  споруд,  мереж  та  комунікацій,  дотримання
правил техніки безпеки.
10.3.  Заборонити  будь  –  яке  перебування  сторонніх  осіб  на  територіях  та
закладах освіти.
10.4. Забезпечити економію енергоносіїв в закладі в умовах воєнного стану

11.  Всім  працівникам  закладу знаходитись  в  межах  Селятинської
територіальної  громади в  робочий час  на  період дистанційного  навчання  в
умовах воєнного стану.

12.  Заступнику директора з ВР Рогозняк В.Т. розмістити даний наказ для
ознайомлення  на  сторінці  «Педагоги  Селятинського  ЗЗСО»  у  Viber і  на
шкільний сайт.

13. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор                                              Олександр ШТЕФУРА


