
КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИШНІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №2 

 

НАКАЗ 

 

30 грудня 2020 року          № 130 

 

Про організацію освітнього процесу  

в закладі освіти за дистанційною формою 

 

На виконання законів України «Про освіту», «Про повну загальну 

середню освіту», «Про захист населення від інфекційних хвороб», постанов 

Кабінету Міністрів України від від 22 липня 2020 року № 641 «Про 

встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів 

на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами) та від 09 грудня 2020 

року № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження протиепідемічних 

заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», постанови Головного 

державного санітарного лікаря України від 22 серпня 2020 року № 50 «Про 

затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти в період карантину в 

зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)», розділу V 

Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти, затвердженого 

наказом Міністерства охорони здоров’я України від 25 вересня 2020 року 

№ 2205, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 листопада 2020 

року за № 1111/35394, відповідно до листа Міністерства освіти і науки України 

від 15 грудня 2020 року № 1/9-692 «Про запровадження карантинних 

обмежень», наказу департаменту освіти і науки Київської обласної державної 

адміністрації від 15 грудня 2020 року № 251 «Про продовження карантину та 

запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів у закладах освіти 

Київської області», Положення про дистанційну форму здобуття повної 

загальної середньої освіти у Вишнівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів 

№ 2, схваленого рішенням педагогічної ради школи від 28 жовтня 2020 року 

(протокол № 2) і затвердженого наказом Вишнівської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 2 від 30 жовтня 2020 року № 102, керуючись рішенням 

педагогічної ради школи від 28 грудня 2020 року (протокол № 4), та з метою 

запобігання поширенню коронавірусної інфекції (COVID - 19) у закладі освіти,  

 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Організувати освітній процес у Вишнівській загальноосвітній школі І-

ІІІ ступенів № 2 із використанням технологій дистанційного навчання з 11 

січня 2021 року до 22 січня 2021 року. 
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2. Педагогічним працівникам закладу освіти: 

1) здійснювати освітній процес у дистанційному форматі відповідно до 

розкладу занять 1-11-х класів у ІІ семетрі 2020/2021 навчального року зі 

зручного місця перебування чи з робочого місця в школі з дотриманням 

протиепідемічних правил; 

2) організувати освітній процес із використанням технологій 

дистанційного навчання відповідно до Положення про дистанційну форму 

здобуття повної загальної середньої освіти у Вишнівській загальноосвітній 

школі І-ІІІ ступенів № 2;  

3) планувати перебіг навчального заняття в дистанційному форматі з 

дотриманням санітарних вимог до організації роботи з технічними засобами 

навчання (далі – ТЗН) щодо допустимих норм безперевної тривалості 

навчальної діяльності здобувачів освіти 1-11-х класів з використанням ТЗН 

(додаток 1); 

4) організувати облік навчальних занять у зручний спосіб із подальшим 

перенесенням записів до класного журналу відповідно до календарно-

тематичних планів з дотриманням виконання навчальних програм з предмета та 

освітньої програми школи; 

5) організувати облік навчальних досягнень здобувачів освіти в зручний 

спосіб із подальшим перенесенням результатів оцінювання до класного 

журналу та з доступністю інформації про оцінки учнів / учениць їхнім батькам 

чи законним представникам.  

 

3. Класоводам і класним керівникам: 

1) ознайомити учнів / учениць та їхніх батьків чи законних представників 

із розкладом навчальних занять, що проходитимуть у дистанційному форматі;  

2) визначити учнів / учениць, котрі з поважних причин не мають 

технічних можливостей для навчання в дистанційному форматі, й організувати 

у взаємодії з педагогічними працівниками інший формат навчальної 

комунікації, доступний для таких здобувачів освіти; 

3) забезпечити постійну психолого-педагогічну підтримку здобувачів 

освіти та їхніх батьків чи законних представників шляхом проведення в режимі 

онлайн класних годин, групових чи індивідуальних бесід, консультацій.  

 

4. Заступникам директора школи з навчально-виховної роботи 

Дідківській І. Г., Москальчук С. В., Литвин Л. М.: 

1) забезпечити науково-методичний супровід та контроль якості 

організації освітнього процесу з використанням технологій дистанційного 

навчання; 

2) здійснювати координацію освітньої діяльності педагогічних 

працівників, спрямовану на виконання ними посадових обов’язків із 

забезпечення якості організації освітнього процесу з використанням технологій 

дистанційного навчання; 
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3) надавати адміністративну, методичну, педагогічну, технічну допомогу 

(у межах своїх посадових обов’язків) здобувачам освіти й педагогічним 

працівникам, які з поважних причин не мають технічних можливостей для 

організації навчання з використанням дистанційних технологій, з установлення 

інших прийнятних засобів і способів комунікації між учасниками освітнього 

процесу. 

 

5. Заступникові директора школи з адміністартивно-господарської роботи 

Дідківському М. О.: 

1) забезпечити дотримання санітарно-гігієнічного, протиепідемічного та 

охоронного режимів у закладі освіти; 

2) скласти графік роботи обслуговуючого персоналу з урахуванням 

реального обсягу робіт на період з 11.01.2021 до 22.01 2021. 

 

6. Затвердити графік роботи адміністрації закладу освіти на період з 

11.01.2021 до 22.01.2021 (додаток 2).  

 

7. Затвердити графік роботи спеціалістів з надання медичної допомоги, з 

бібліотечно-інформаційного обслуговування та здійснення справочинства в 

закладі освіти на період з 11.01.2021 до 22.01.2021 (додаток 3).  

 

8. Затвердити графік роботи спеціалістів психологічної служби закладу 

освіти з надання психолого-педагогічної допомоги учасникам освітнього 

процесу на період з 11.01.2021 до 22.01.2021 (додаток 4). 

 

9. Затвердити графік роботи вчителів інформатики закладу освіти з 

надання технічної допомоги учасникам освітнього процесу на період з 

11.01.2021 до 22.01.2021 (додаток 5). 

 

10. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Директор школи    (підпис)    Т. Пашинська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Підготувала: 

Литвин Л. 
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Додаток 1 

до наказу Вишнівської ЗОШ 

І-ІІІ ступнів № 2 

від 30.12.2020 № 130 

 

 

 

ВИМОГИ 

до організації роботи з технічними засобами навчання (ТЗН)
 1 

 

 

Клас Тривалість безперервної 

діяльності 

Примітки 

1 не більше 10 хвилин  

2 – 4 не більше 15 хвилин  

5 - 7 не більше 20 хвилин  

8 - 9 20 – 25 хвилин  

10 – 11 (12) на 1-й годині занять до 30 хвилин, 

на 2-й годині занять – 20 хвилин 

за умови здвоєних 

навчальних занять: не 

більше 25 - 30 хвилин на 

першому навчальному 

занятті та не більше 15 
- 20 хвилин на другому  

 

 

 

____________________________________ 
1 

Санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти: Наказ від 25.09.2020 № 2205 / 

Міністерство охорони здоров’я України / Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 

листопада 2020 року за № 1111/35394. – Розділ V: пп. 8, 9.  
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Додаток 2 

до наказу Вишнівської ЗОШ 

І-ІІІ ступнів № 2 

від 30.12.2020 № 130 

 

 

 

ГРАФІК 

роботи адміністрації закладу освіти 

на період з 11.01.2021 до 22.01 2021 

 

День тижня Час роботи Прізвище, ініціали 

Понеділок 
09.00 – 13.00 Москальчук С. В. 

13.00 – 17.00 Дідківська І. Г. 

Вівторок 
09.00 – 13.00 Дідківський М. О. 

13.00 – 17.00 Москальчук С. В. 

Середа 
09.00 – 13.00 Литвин Л. М. 

13.00 – 17.00 Пашинська Т. А. 

Четвер 
09.00 – 13.00 Пашинська Т. А. 

13.00 – 17.00 Литвин Л. М. 

П’ятниця 
09.00 – 13.00 Дідківська І. Г. 

13.00 – 17.00 Дідківський М. О. 
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Додаток 3 

до наказу Вишнівської ЗОШ 

І-ІІІ ступнів № 2 

від 30.12.2020 № 130 

 

 

 

ГРАФІК 

роботи спеціалістів закладу освіти 

на період з 11.01.2021 до 22.01 2021 

 

День тижня Посада спеціаліста Час роботи 

Понеділок 

медсестра 09.00– 14.00 

бібліотекар 10.00 – 14.00 

секретар 09.00 – 16.00 

Вівторок 

медсестра 09.00– 14.00 

бібліотекар 10.00 – 14.00 

секретар 09.00 – 16.00 

Середа 

медсестра 09.00– 14.00 

бібліотекар 10.00 – 14.00 

секретар 09.00 – 16.00 

Четвер 

медсестра 09.00– 14.00 

бібліотекар 10.00 – 14.00 

секретар 09.00 – 16.00 

П’ятниця 

медсестра 09.00– 14.00 

бібліотекар 10.00 – 14.00 

секретар 09.00 – 16.00 
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Додаток 4 

до наказу Вишнівської ЗОШ 

І-ІІІ ступнів № 2 

від 30.12.2020 № 130 

 

 

 

ГРАФІК 

роботи спеціалістів психологічної служби закладу освіти 

на період з 11.01.2021 до 22.01 2021 

 

День тижня Посада спеціаліста Час роботи 

Понеділок 
практичний психолог 10.00 – 12.00 

соціальний педагог 12.00 – 14.00 

Вівторок 
практичний психолог 12.00 – 14.00 

соціальний педагог 10.00 – 12.00 

Середа 
 

методичний день 

Четвер 
практичний психолог 10.00 – 12.00 

соціальний педагог 12.00 – 14.00 

П’ятниця 
практичний психолог 12.00 – 14.00 

соціальний педагог 10.00 – 12.00 
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Додаток 5 

до наказу Вишнівської ЗОШ 

І-ІІІ ступнів № 2 

від 30.12.2020 № 130 

 

 

 

ГРАФІК 

роботи вчителів інформатики закладу освіти 

на період з 11.01.2021 до 22.01 2021 

 

День тижня Час роботи Прізвище, ініціали  

Понеділок 09.00 – 13.00 Слюсаренко Ю. С. 

Вівторок 09.00 – 13.00 Заторська С. В. 

Середа 09.00 – 13.00 Слюсаренко Ю. С. 

Четвер 09.00 – 13.00 Заторська С. В. 

П’ятниця 09.00 – 13.00 Слюсаренко Ю. С. 

 


