
 
КРАСНОПІЛЬСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ 

КРАСНОПІЛЬСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 

 

НАКАЗ 

03.02.2022             № 30/ОД 

смт Краснопілля 

 

Про продовження дистанційного навчання  

для учнів 1-11 класів та запровадження 

обмежувальних заходів у  

Краснопільській ЗОШ І-ІІІ ступенів 

 

На виконання листа Міністерства  освіти і науки України від 29.09.2021 № 1/9-

501 «Про окремі питання організації освітнього процесу під час впровадження 

заходів із запобігання поширенню на території України гострої респіраторної 

хвороби COVID-19», змін 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 

коронавірусом SARS-CoV-2 (в редакції постанови кабінету Міністрів України 

від 22 березня 2021 року №230»,затвердженими Постановою КМУ від 22 вересня 

2021 року №981 «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів 

України», Постанови головного державного санітарного лікаря України від 

06.09.2021 року №10 «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах 

освіти на період карантину у зв’язку з поширенням короновірусної хвороби 

(COVID-19)», лист Державної установи «Сумський обласний центр контролю та 

профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» «Про виконання 

протиепідемічних заходів в осередках COVID-19» від 22.09.2021 №03-1/690, 

протоколу позачергового засідання Краснопільської селищної комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 03.02.2022 №3, 

наказу по школі №155-ОД від 31.08.2021 р.,  з  метою  вжиття протиепідемічних  

заходів щодо  запобігання поширенню коронавірусу COVID-19, стабілізації 

епідемічної ситуації, оптимальної організації педагогічного та учнівського 

колективів на виконання навчальних планів, забезпечення якісного освітнього 

процесу 

 

НАКАЗУЮ: 



  1.Продовжити з 07.02.2022 року по 11.02.2022 року  освітній процес в 1-11 класах 

Краснопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Краснопільської селищної 

ради за дистанційною формою навчання . 

 

2. Заступникам директора з навчально-виховної роботи  Лебеденко Л.В. та  

Терещенко Н.А. координувати та здійснювати контроль за виконанням вчителями 

освітніх програм та  веденням таблиць «Завдання для дистанційного навчання» на 

сайті закладу. 

3.Класним керівникам: 

3.1.Повідомити учнів та їх батьків про продовження освітнього процесу за  

дистанційною формою навчання. 

3.2. Консультувати учнів та їх батьків про організацію освітнього процесу за 

допомогою технологій дистанційного навчання та методи його запровадження в 

телефонному режимі 

 

4. Усім педагогічним працівникам : 

4.1. Контролювати  залучення учнів до освітнього процесу  

Визначити особливості провадження освітнього процесу: 

- Zoom, Meet - онлайн-уроки, консультації; 

- Google Classroom – обмін завданнями та результатами виконаних 

завдань, додаткові матеріали та посилання з відео поясненнями; 

- Google drive – папки з завданнями та додатковими файлами; 

- Viber – індивідуальні та групові бесіди, обмін файлами, миттєвими 

повідомленнями, посиланнями, опитуваннями; 

- Telegram - індивідуальні та групові бесіди, обмін файлами, миттєвими 

повідомленнями, посиланнями, опитуваннями; 

- Опитування по телефону. 

4.2. Наблизити робочий час в дистанційному режимі до затвердженого в закладі   

розкладу навчальних занять та відповідно педагогічного навантаження. 

4.3. Неухильно дотримуватися вимог Санрегламенту, щодо проведення онлайн 

занять у синхронному та асинхронному режимах, тривалості уроків у синхронному 

режимі. 

4.4. Забезпечити фіксацію тем, домашніх завдань та оцінок можливими наразі 

шляхами (у зручний для вчителя спосіб) з метою перенесення до класних журналів. 

4.5. Зробити запис «Дистанційне навчання» у правій частині журналу у графі «Зміст 

уроку» 

4.6.  Перенести оцінки, отримані за час дистанційного навчання до класних 

журналів та журналів індивідуального навчання. 

 

5. Організувати інформаційно-роз’яснювальну роботу серед всіх учасників 

освітнього процесу щодо запобігання поширенню короновірусу COVID-19. 



 

6. Забезпечити виконання профілактичних заходів щодо попередження масового 

розповсюдження гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом, і 

гострих респіраторних інфекцій.  

 

7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

     

 

 

 

           Директор школи                                        Олена ПРИЙМА 

 

 

 

 

 

 




