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нАкАз
23.10.2021  Ng  121

Про запровадження дистанційного навчання
в освітньому закладі

На виконання законів Укра.і.ни «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту»,
відповідно до постанов Кабінету Міністрів Укра.і.ни від о9.12.2020 № 1236 «Про
встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з
метою запобігання поширенню на територі.і. УкраЇни гостро.і. респіраторно.і. хвороби
СОVІD-19,  спричинено.і. коронавірусом SАRS-СоV-2»,  протоколу № 16 засідання міськоЇ
комісі.і. з питань техногенно-екологічно.і. безпеки та надзвичайних ситуацій м. добропілля
від 23.10.2021  пункт 2,  наказу відділу освіти від 23.10.2021  №  192 «Про організацію
освітнього процесу в закладах загально.і. середньо.і. освіти з 23 .10.2021  по 29.10.2021 »

нАкАзую:

1. Запровадити з 23.10.2021  по 29.10.2021   дистанційне навчання  учнів  1-11  класів.
2. Педагогічним працівникам освітнього закладу, переведеним на дистанційну роботу:
2.1.Упродовж робочого часу, визначеного Правилами внутрішнього трудового
розпорядку:
- виконувати обов'язки, передбачені посадовою інструкцією;
-  відповідати на дзвінки керівника;
-  перевіряти електронну пошту та оперативно відповідати на листи;
-  організувати та проводити за розпорядженням керівника  співпрацю із педпрацівниками
закладу освіти  за допомогою дистанційних технологій.
3. дистанційне навчання проводити таким чином:
3.1. Продовжити використання  інструментів платформи Gооglе. Використовувати Google
СlаsSгооm для обміну завданнями та результатами виконаних завдань, додатковими
матеріалами та посиланнями з відео поясненнями.
3.2. У зв'язку з відсутністю технічного обладнання, необхідного для проведення
дистанційного навчання, дозволити педпрацівникам  працювати як у школі, так і вдома
(на .і.хній розсуд, але з фактичним відпрацюванням робочого часу за іарифною сіткою).
3.3. Проводити оцінювання робіт учнів за фактично виконане завдання на платформі.
Перенести оцінки, отримані за час дистанційного навчання, до класних журналів.
3.4. Кількість робіт та обсяг домашнього завдання не повинні бути надмірними і
спричиняти перевантаження учнів.
3.5.Уроки проводити згідно розробленого та затвердженого на педраді (протокол від
31.08.2021 № 1) розкладу навчальних занять, враховуючи проведення .і.х у синхронному
режимі (не менше 30%) та в асинхронному із відповідним записом  у класних журналах,
журналі ГПд, журналах гуртково.і. роботи.
3.6. Тривалість уроків з обов'язковим використанням фізкультхвилинки  повинна
відповідати Санітарному регламенту для закладів загально.і. середньо.і. освіти,
затвердженому наказом МОЗ Укра.і.ни від 25.09.2020  № 2205.


