
MiHicTepcTBo освiти i науки Украiни
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Про запровадження дистанцiйноi
форми навчання для учнiв 1-11 класiв

Вiдповiдно до л,7.2 протоколу J\lЪ 15 вiд 04.1|,2021 р. позачергового засiдання Сумськоi
обласноi KoMicii з питань техногенно-екологiчноi безпеки та надзвичайних ситуацiй, листа
MiHicTepcTBa освiти i науки вiд 25.|0,2021 р. JФ |19-569 щодо ускладнення епiдемiчноТ
ситуацii, у зв'язку з погiршенням епiдемiчноi ситуацii та зростанням захворюваностi на
COVID -19, на виконання рiшення засiдання педагогiчноi ради вiд 04.1I.2021р.J\Ъ5
НАКАЗУЮ:
1. Запровадити освiтню дiяльнiсть у 1-11 класах закладу освiти у режимi дистанцiйного
навчання шляхом використання технологiй дистанцiйного навчання на платформах Zoom та
Meet з 08.11.2021 р. до 14.11.202| р.
2. Заступнику директора з навч€tльно-виховноi роботи !емченко О.В.:
2.|. Скласти графiк проведення ypoKiB з учнями 1-11 класiв з використанням технологiй
дистанцiЙного навчання та забезпечити виконання санiтарних норм пiд час роботи учнiв з
комп'ютерною технiкою.
2,2. Здiйснювати органiзацiю, координацiю та контроль за виконанням ocBiTHix програм
учителями, забезпечувати регулярне вiдстеження результатiв навчання учнiв.2.З. Оприлюднити на сайтi режим роботи закладу в умовах <червоноi зони), особливостi
здiйснення освiтнього процесу, в тому числi iз використання дистанцiйних форм спiвпрацi,
розклад ypoKiB 1-11 класiв, iнформацiю про змiни в роботi закладу освiти.
З. Посилити контроль за проведенням протиепiдемiчних та дезiнфекцiйних заходiв в
закладi освiти, забезпечити дотримання заходiв, затверджених Санiтарним регламентом для
закладiв загальноi середньоi освiти>>, постановами Головного flержавного санiтарного лiкаря
УкраТни вiд 0б,09.2021 року J\Ъ 10 та вiд 25.08.2021року Nч 8.
4. Класним керiвникам 1- класiв проводити додаткове iнформування батькiв вихованцiв
щодо режиму роботи закладу у перiод посиленого карантину.
5. ,Щозволити педагогiчним працiвникам HiKiTeHKo О.М., Санжаревськiй A.I., Железняк
Т.М., Шейко М.О., Котьолкiну Б.О., Котьолкiну О.С. проводити заняття згiдно з розкладом

Zoom та Meet поза межами закладу освiти.
виконання наказу зitлишаю за собою.
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дистанцiЙного навчання шляхом використання технологiЙ дистанцiЙного навчання


