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НАКАЗ

04.02.2021 с. Требухів № 05-01/01-а/д

Про тимчасове переведення 

на дистанційну форму навчання

Враховуючи наказ Міністерства освіти і науки України від 08.09.2020р. 

№ 1115 «Про деякі питання організації дистанційного навчання», п.7 р.5 

Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти, 

затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 

25.09.2020р. № 2205, рішення педагогічної ради від 04.02.2021р. протокол 

№ 11, з метою запобігання травмування учасників навчально-виховного 

процесу через погіршення погодних умов

НАКАЗУЮ:

1. Запровадити у навчальному закладі дистанційну форму навчання 

05.02.2021р.

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

Оксюті Л.П. довести до відома працівників та учнів навчального закладу наказ 

«Про тимчасове переведення на дистанційну форму навчання».

3. Педагогічним працівникам:

- проводити навчальні заняття 05.02.2021р., використовуючи веб-сайт закладу, 

електронні пошти, соціальні мережі, блоги педагогів, систему «Єдина школа» 

та інші онлайн сервіси та інструменти, визначаючи доцільність проведення 

конкретного навчального заняття в синхронному або асинхронному режимі;
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- 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. Класним керівникам:

- тримати постійний зв’язок з учнями з метою моніторингу стану їх здоров’я

- провести роз’яснювальну роботу з учнями про правила поведінки під час 

ожеледиці.

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

вжити заходів щодо роботи чергового класу та чергової групи продовженого 

дня на кожній паралелі початкових класів.

6. Заступнику директора з господарської роботи Менжезі Н.М.:

- посилити контроль за станом території школи;

- вжити додаткових заходів щодо попередження травмування учасників 

навчально-виховного процесу на території школи у період ускладнених 

погодних умов.

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

закладу наказ «Про тимчасове переведення на дистанційну форму навчання».

8. Відновити очну форму навчання 08 лютого 2021 року.

9. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор школи С.М. Хромець


