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НАКАЗ

23.11.2020 с.Требухів № 05-01/35-а/д

Про переведення на дистанційну 

форму навчання

На виконання Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» 

від 06.04.2000р. № 1645-ІІІ, постанови Кабінету Міністрів України від 

22.07.2020р. № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених 

протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої 

респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АК8-СоУ-2» (зі 

змінами), ураховуючи вимоги постанови Головного державного санітарного 

лікаря України від 22.08.2020р. № 50 «Про затвердження епідемічних заходів у 

навчальних заклад на період карантину у зв’язку із поширенням коронавірусної 

хвороби СОУГО-19», рішення педагогічної ради школи (протокол від 

23.11.2020р. № 06) у зв’язку з великою кількістю відсутніх дітей (33%) під час 

навчально-виховного процесу, виявленими випадками захворювань 

педагогічного складу на коронавірусну інфекцію СОУГО-19, з метою 

недопущення подальшого розповсюдження коронавірусної хвороби СОУГО-19 

серед учасників освітнього процесу та збереження здоров’я й життя дітей, 

педагогів та інших працівників навчального закладу

НАКАЗУЮ:

1. Запровадити у навчальному закладі дистанційну форму навчання з 24.11. по 

04.12.2020р. включно.



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

Оксюті Л.П. довести до відома працівників навчального закладу наказ «Про 

переведення на дистанційну форму навчання».

3. Педагогічним працівникам:

3.1. забезпечити виконання навчальних програм, ураховуючи вікові особливості 

школярів, умови та специфіку роботи школи із застосуванням технологій 

дистанційного навчання;

3.2.проводити дистанційне навчання використовуючи вебсайт 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;

3.3. 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;

- забезпечити інформування учнів, батьків щодо заходів запобігання поширення 

коронавірусної хвороби, проявів та дій у випадку захворювання;

- організовувати інформаційно-роз’яснювальну роботу з батьками учнів школи 

щодо недопущення відвідування їхніми дітьми гуртків, спортивних секцій у 

навчальному закладі.

5. Заступнику директора з господарської роботи Менжезі Н.М. провести поточну 

та заключну дезінфекцію всіх приміщень навчального закладу.

6. Відновити очну форму навчання 07 грудня 2020 року.

7. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор школи


