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НАКАЗ

02.04.2021 с.Требухів №01-04/60-од

Про тимчасове переведення 

на дистанційну форму навчання 

учнів 1 -4 класів

Враховуючи протокол № 9 від 02.04.2021р. позачергового засідання комісії 

виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району 

Київської області з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій, рішення педагогічної ради Требухівської загальноосвітньої ніколи 

І-ІІІ ступенів (протокол № 18 від 02.04.2021р.) та з метою запобігання 

поширення короновірусної інфекції

НАКАЗУЮ:

1. Запровадити у навчальному закладі дистанційне навчання для учнів 1-4 

класів у період з 05.04.2021р. по 09.04.2021р. включно.

2. Заступнику директора школи з навчально-виховної роботи Білоног Г.В., 

довести до відома педагогічних працівників, учнів та їх батьків наказ «Про 

тимчасове переведення на дистанційну форму навчання учнів 1-4 класів».

3. Заступнику директора школи з навчально-виховної роботи 

Мельниченко Л.О. створити умови для організації дистанційного навчання 

учнів 1-4 класів у системі «Єдина школа».

4. Класним керівникам 1-4 класах:

4.1. проводити дистанційне навчання використовуючи електронні пошти, 

соціальні мережі, блоги педагогів, систему «Єдина школа» та інші онлайн



2
сервіси та інструменти, визначаючи доцільність проведення конкретного 

навчального заняття в синхронному або асинхронному режимі;

4.2. використовувати доступні засоби комунікації для учнів, які не можуть 

взяти участь у синхронному режимі взаємодії з поважних причин (стан 

здоров’я, відсутність доступу до мережі Інтернет або технічних засобів 

навчання тощо.

4.3. провести бесіди та інструктажі з учнями з безпеки життєдіяльності 

(з обов’язковим занесенням у відповідних журналах інструктажів) зокрема 

щодо дотримання протиепідемічних заходів та гігієнічних вимог у період 

карантину і сезонних респіраторних захворювань.

5. Заступникам директора школи з навчально-виховної роботи Білоног Г.В., 

Мельниченко Л.О., здійснювати контроль за проведення навчальних занять 

під час дистанційного навчання.

6. Вчителю інформатики Мельніченко В.В. розмістити на сайті навчального 

закладу наказ «Про тимчасове переведення на дистанційну форму навчання 

учнів 1 -4 класів».

7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор С.М. Хромець


