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Щодо роботи заĸладу освп'ти у перп'од
обмежувальних протиеш'демп'чних
заходп'в з 08 до 25 сп'чня 2021 роĸу

›ади
3

В1'дпов1дио до постанови Каб1°иету М1'и1'стр1в Уĸра1"ии в1д 09 грудня 2020
роĸу Не 1236 «Про встаиовлеиия ĸарантину та запроваджеиня обмежувальних
протиеш'демйчних заходйв 3 метою запоб1°гаиия поширеиию на територ1°1`°
Уĸра1`°ии
гостро'1'
ресш'раториоТ
СО\/11Э-19‚
спричииеиоТ
хвороби
ĸоронавйрусом, Положения про Департамент освйти
науĸи виĸоиавчого
м1сьĸ01" ради (КиТвсьĸоТ м1сьĸо1' держави01" адмйнйстрацй"),
Ки1'всьĸо1'
органу
затверджеиого розпоряцжеииям виĸоиавчого органу КиТвсьĸоТ м1сьĸо1' ради
(Ки1'всьĸо1' мйсьĸот" державиоТ адм1и1'страЦ1'1") В1`д 19 березня 2004 роĸу ‚11.0 449 (в
редаĸцй' розпоряджения виĸонавчого органу КиТвсьĸоТ М1'сьĸо1' ради
(КиТвсьĸоТ м1сьĸо1'державно1' адм1и1'страЦ1'1") В1Д 10 липня 2020 роĸу М). 1027, 3
метою впорядĸуваиия роботи заĸладйв освйти ш'д час зимових ĸаи1'ĸул та у
пер1'од обмежувальиих протиеш'демйчних заход1'в з 08 до 25 сйчня 2021 роĸу,
1'

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити режим роботи заĸладу освйти у пер1°од обмежувальиих
протиеш'демйчиих заходйв 3 08 сйчия по 25 с1чия 2021 роĸу.
2. Визиачити вчитеш'в, яĸ1 не мають ĸомп’ютериш” техийĸи вдома, та
вирйшити питания щодо можливостп' забезпечеиия нею вчитеш'в для
оргаийзацн" освйтиього процесу 3
технолог1й

виĸористаниям
дистанш'йиого иавчаиия або, у раз1' иеможливост1 забезпечити педагоп'в
ĸомп’ютерною технйĸою, створити умови щодо проведения оилайнуроĸйв у ĸласиих ĸабйиетах або ĸаб1°иетах 1°иформатиĸи В1ДПОВ1ДНО до
графйĸа за умови дотримаиия всйх саийтариих норм, передбачеиих
Регламентом та постановою Головного державного саи1'тариого л1ĸаря

Уĸра1"ии вйд 22 серпня 2020 роĸу

11.0

50.

та

3. Класним ĸерйвниĸам
опрацювати 1`Нформаш°ю про д1°теи"‚ яĸй навеси1'
2020 роĸу не були охопленй дистаицтйиим навчаиням, та розробити

заходи щодо залучения таĸих учи1'в до иавчаиия з виĸористанням
дистанш'йиих технолоп'й у пер1°од обмежувальних протиеш'демйчних
заход1'в з 08 до 25 с1'чия 2021 роĸу.
4. Класним ĸерйвниĸам визиачити д1`тей 1°з сош'ально иезахищеиих,
багатош'тних с1мей та 1°иших‚ яĸ1 не мають техн1чних можливостей для
занять з виĸористаииям технолоп'и" дистаицййиого иавчання вдома, та
забезпечуе таĸим учням органйзаш'ю дистанщ'йиого навчаиня в пер1`од
обмежувальних протиеш'деш'чиих заходйв з 08 до 25 с1°чня 2021 роĸу в
шĸйльних ĸабйиетах за графйĸом 1'3 дотриманням санйтарних норм,
передбачеиих Регламентомта постановою Головного державного
саи1`тарного лйĸаря Уĸра'1'ии вйд 22 серпия 2020 роĸу М 50;
органтзувати роботу щодо створеиня «елеĸтрониоТ сĸрииьĸи» для
мйж
налагодження оилайн-зв’язĸу/спйлĸуваиия у визиачеиий час
учасниĸами освйтнього процесу: учителями, батьĸами та учиями.
5. 1нформаЦ1°Ю про роботу «елеĸтроиноТ сĸриньĸи» розмйщувати на сайтй.
Розмйщувати на елеĸтронийй сторйнцй заĸладу освйти е-ĸалендар
шю'льних под1`й‚ можливостей щодо ш'двищення онлайи педагоп'чноТ
майстерност1 вчитеш'в.
6. Сĸласти та затвердити граф1'ĸ
чергування технйчиого персоналу та
аДМ1`Н1`страЦ1°1°`
розпод1'лити
заĸладу,
завдаиня мйж 1°ишими працйвииĸами
ЗЗСО; надавати В1`дпустĸи праЦ1`вииĸам у ра31' 1"х бажания, у тому числй
без збережения зароб1°тно°1° плати; зд1`йснюе оплату пращ' працйвниĸам,
яĸ1 не зад1`ян1 в освйтиьому процесй (у тому чисш' технйчиим), В1`дпов1дно
до КЗпП; ш'двищуе увагу в П семестр1' до учи1°в 9-11 ĸласйв. Це пер1'од
ш'дготовĸи до державноТ п1дсумĸово1` атестацй', сĸладаиия пробного
ЗНО та ш'дготовĸи до основиоТ сес1°1° ЗНО. УЦОЯО вже вииесено на
обговорения деĸйльĸа моделей проведения осиовио°1` сес1°1" ЗНО-21, одна
з яĸих («елеĸш'йиа») передбачае проведения ДПА в заĸладах освйти для
тих випусĸниĸйв, яĸ1 не збираються вступати цього роĸу до ЗВО в
Уĸра1"н1. У пер1'0д обмежувальних протиеш'демйчиих заход1'в з 08 до 25
сйчия 2021 роĸу шĸола буде працювати в онлайн-режиш'.
7. Розмйстити на сайтй шĸоли та/або в соцйальних мережах онлайи режим
роботи заĸладу в пер1°од ĸарантину; провести зас1`дания педагоп'чиоТ
ради, на яĸому прийияти р1°шения про виĸористання технологйй
дистанш'йного иавчання в освйтньому процес1' у пер1`од обмежувальних
протиеш'демйчних заходйв з 08 до 25 сйчия 2021 роĸу, вносить змйни до
осв1тньо1' програми та модел1 (алгоритму д1'й) органйзацп" освйтнього
процесу (у раз1` необхйдностй).
8. У ĸаип'ĸулярнии” пер1°од вйдпрацювати
розĸлад уроĸйв за паралелями
ĸласйв, застосуваиия 1°нтеграш°1" оĸремих предмет1в, проеĸтнй завдания
тощо; органйзувати роз’яснювальну роботу щодо тривалостй уроĸйв, яĸй
проводяться з виĸористанням технологт'й дистанш'йного иавчання,
асинхронного та синхронного режимйв взаемод1°1°` М1°ж суб’еĸтами
дистанш'йиого навчання. Педагог1`чи1` працйвииĸи самостййио
визначають режим (сиихронний або асинхрониий) проведения оĸремих
навчальних занять. При цьому не меише 30 в1дсотĸ1в навчальиого часу,
передбаченого освйтньою програмою заĸладу, органйзовуеться в
синхронному режимй (решта навчального часу органйзовуеться в
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режимй).
3
Уроĸ
виĸористанням
асинхронному
технолоп'й
45
дистанцййного навчання не може тривати
хвилин.
учнп'в
е-журнаш'в
1-4
ĸлас1°в; органйзувати обш'ĸ
для
9. Забезпечити ведення
заход1'в та 0Ц1'НЮВЗ_ННЯ знань .учн1'в 5-11 ĸлас1'в у перйод
занять,
'08
до 25 о1°чня 2021роĸу
обмежувальних протиепйдешчни'х заходит з
виĸлючно в елеĸтронному вигляд1; у цеи перюд оргашзувати будит
ĸонсультаЦ1'1", семйнари тощо) лише в онлайнзбори ĸолеĸтиву (педради,
форматй.

‘

.

цього наĸазу поĸласти на заступниĸи;
навчально-виховнш“ роботи.

10. Контроль за виĸонанням

тоа з

й.

хА/д/МЁЗПИ/ЖП.

Коломйець
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