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МиколаiЪський навчально-виховний компJlекс

"загальноосвiтнiй навчальний заклад _ дошкiльний нав!альн ий заклад "
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Про запровадження дистанцiйноi
форми навчання для учнiв 1-4 класiв

Вiдповiдно до листа !епартаменту освiти i науки Сумськоi ОЩА вiд 28.10.2021, Р. }Г9 04.1-

Iз18176 <Про запровадження дистанцiйноi форми навчання)),ш214 протоколу jVQ 14 вiд 28.10

2021 р, позачергового засiдання Cyмcbкoi обласноi KoMicii з питань техногенно-екологiчноТ

безпеки та надзвичайних ситуацiй, листа MiHicTepcTBa освiти i наi,ки вiд25,|0,202I р, JФ 1/9-

569 щодо ускладнення епiдемiчноТ ситуацii, у зв'язку з погiршенням епiдемiчноТ ситуаuii та
зростанняМ захворюваностi на COVID -19, на виконання рiшецня засiдання педагогiчноТ

ради вiд 28j0.202]' р. J\Ъ4

НАКАЗУЮ:
1. Запровадити освiтню дiяльнiсть у 1-4

навчання шляхом використання технологiй
Meet з 29.|0.2021р. до 07.11.2021 р.
2. Заступнику директора з навчilльно-виховноi роботи Щемченко Ь.В.:
2.|. Скласти графiк проведення ypoKiB з учнями 1-4 класiв .j"r*орr.rанням технологiй

дистанцiйного навчання та забезпечити виконання санiтарних норм пiд час роботи учнiв з

комп' ютерною технiкою.
2,2. Здiйснювати органiзацiю, координацiю та контроль за виt(онанням освlтнlх програм

учителями , забезпечувати регулярне вiдстеження результатiв навirання УчНiВ.
2.з. Оприлюднити на сайтi режим роботи закладу в умовах <.{ервоноТ зони)), особливостi
здiйснення освiтнього процесу, в тому числi iз використання диётанцiйних форм спiвпрацi,

розклад ypoKiB 1-4 класiв, iнформацiю про змiни в роботi закладу освiти.
3. Посилити контроль за проведенням протиепiдемiчних та лезiнфекцiйних заходiв в

закладi освiти, забезпечити дотримання заходiв, затверджених Сьнiтарним регламентом для
закладiВ загальноi середньоi освiти>>, постановами Головного Щержавного санiтарного лiкаря

УкраiЪи вiд 06.09.2021 року Jt 10 та вiд 25.08.202I року Jtlb 8.

4. Класним керiвникам 1-4 класiв проводити додаткове iнформування батькiв вихованцtв

щодо режиму роботи закладу у перiод посиленого карантину.
5 за виконання наказу залишаю за собою.

класах закладу освiтjи у режимi дистанцiйного
дистанцiйного навчання на платформi Zoom та
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MiHicTepcTBo освiти i науки Украiни
Вiддiл освiтио молодi та спорту МиколаiвськоТ сiльськоТ ради

миколаiъський навчально-виховний компiекс

"загальноосвiтнiй навчальний заклад _ дошкiльний нав!альн ий заклад "
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Про запровадження дистанцiйноi
форми навчання для учнiв 1-4 класiв

Вiдповiдно до листа.Щепартаменту освiти i науки Сумськоi ОЩА вiл 28.10.2021 Р. JV9 04.1-

|з18|76 <Про запровадження дистанцiйноТ форми навчання) , л. 2i4 протоколу jt 14 вiд 28.10

2021 р. позачергового засiдання Сумськоi обласноi KoMicii з пит!нь техногенно-екологiчноТ
безпеки та надзвичайних ситуацiй, листа MiHicTepcTBa освiти i на},ки вiд25,|0,2021р, JФ 1/9-

569 щодо ускладнення епiдемiчноТ ситуацii, у зв'язку з погiршенням епiдемiчноi ситуаuii та
зростанняМ захворюваностi на COVID -19, на виконання рiшецня засiдання педагогiчноТ

ради вiд 28j0.2021, р. Jф4
НАКАЗУЮ:
1. Запровадити освiтню дiяльнiсть у |-4 класах закладу освiriи у режимi дистанцiйного
навчання шляхом використання технологiй дистанцiйного навчання на платформi Zoom та
Meet з 29.|0.2021р. до 07.11.2021 р,
2. Заступнику директора з навчально-виховноi роботи Щемченко 0.В.:
2.|. Скласти графiк проведення ypoKiB з учнями 1-4 класiв зjвикористанням 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 навfiання УчнiВ.
2.з, Оприлюднити на сайтi режим роботи закладу в умовах к.{ервоноi зони), особливостi
здiйсненнЯ освiтньогО процесу, в тому числi iз використання диётанцiйних форм спiвпрацi,

розклад ypoKiB 1-4 класiв, iнформацiю про змiни в роботi закладу освiти.
3. ПосилитИ контролЬ за провеДенняМ протиепiдемiчних та лезiнфекцiйних заходiв в

закладi освiти, забезпечити дотримання заходiв, затверджених Сьнiтарним регламентом для
закладiВ загальноi середньоi освiти>>, постановами ГоловНого !ержавного санiтарного лiкаря

УкраiЪи вiд 06.09,2021 року Ns 10 та вiд 25.08.202I року Jtlb 8.

4. Класним керiвникам 1-4 класiв проводити додаткове iнформування батькiв вихованЦiВ

щодо режиму роботи закладу у перiод посиленого карантину.
за виконання наказу залишаю за собою.
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