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«сЕРЕДНЯ ЗАГАЛЫ ТООСВНЛ 1 НКОЛЛ 97 Н lllkllV ПСЛ»

ТАКЛЗ

29.08.2022 У 73

Про opr-aHi3aVli10 навчання

3-1 з вересня 2022 року

Керуючись указом Президента УкраТни 12.08.2022р. 573/2022 «Про

продовження строку военного стану в YkpaTHi», протоколом 26 cecii

Micbk0T ради 17.08.2022р., до

регламенту для загальноТ середньоТ (наказ МОЗ УкраТни

25.09.2020 N22205, зареестровано в MiHicTepcTBi УкраТни 10 листопада

питання навчання» та листа МОН УкраТни 4/2000-

22 16.08.2022 навчання 

кордоном»

НАКАЗУЮ:

1. процес 3-11 у 

з використанням навчання.

2. Забезпечити роботу закладу онлайн за наступним

1 урок 

2 урок

З урок

4 урок

5 урок

6 урок 

08:30-09:15

13:30-14:15

перебувають за

з 01.09.2022

3. Класним



3,1. 6aTbkiB про навчання в через Вайбер та

3.2. Провести онлайн йтсяруктаж тцодо дотримання безпеки час

воснного стану та пройтструктуваятт про дй• час сигналу

«Увага 13ClM! 110BiTps\lta тривога».

3.3. З'ясувати Bi)AcyTHicTb медичних протиноказань серед шляхом

опитування 6aTbkiB через Google-forms.

3.4. Шнформувати 6aTbkiB учгйв 3-11 кл., пропускають заняття без

поважних причин.

4. Заступникам директора з навчально-виховноТ роботи Кузьменко Г.Ф., Кравець

о.в., сопко л.п.:

4.1. Забезпечити виконання ocBiTHix програм 3-11 кл. шляхом

процесу i3 використанням навчання, що не

передбачае закладу П здобувачами.

4.2. в проведення вчителями 3-11 кл. YP0kiB з

розкладом, у якому 30 навчального часу для

програмою передбачити в синхронному (zoom), решта навчального часу

в асинхронному (classroom, viber).

4.3. Надавати методичну допомогу 

контролювати питання навчання 

навчання.

3-11 кл. та

за допомогою

4.5. ypokiB, знань 3-11 кл. в електронному

системи школа» та через Ехсе1-документ за посиланням

http://surl.li/bliep

4.6. Щоденно i контроль навчання

3-11 кл. закладу

5. Заступнику директора з виховноТ роботи Сип'як Н.М.:

5,1. Узагальнити про з 01.09.2022 року не

навчанням, розробити заходи щодо залучення таких до

навчання з використанням



5.2. Щотижня проводити за 
онлайн занять

здобувачами

5,3. тримати на k0HTp0JTi роботу класних

6. ТЛрактичному ПСИХОЛОГУ ВербоваяЈй О.Л. онлайн-поради учням та

батькам тцодо збсрсження TlClAXOJ10vitlllOV() здоров'я у военного часу та

на закладу
ко

7. Заступнику директора з роботи Наумен-

М.А.:

7.1. Для навчання за допомогою 
навчання

забезпечити комп'ютерною 3-11 кл, не мають ЗТ вдома.

7.2. Створити умови щодо проведення учителями у

за ними ka6iHeTax за умови дотримання BCix норм, передбачених

Регламентом та постановою Головного державного УкраТни

22 серпня 2020 року N2 50,

8. Л.С., cecTPi О.Ю.

контроль за дотриманням передбачених Регламентом

та постановами Головного державного УкраТни.

9. Учителям-предметникам:

9.1. навчання 3-11 кл. з 01 вересня 2022 року, забезпечити

використання форм навчання з урахуванням можливостей

електронних ocBiTHix pecypciB.

9.2. серед процесу

щодо використання електронних ocBiTHix pecypciB для забезпечення

неперервного навчання,

93. Проводити заняття з учнями закладу та процес за

допомогою 
використовуючи pi3H0MaHiTHi

ресурси :

E-school.net.ua («ВсеукраТнська школа онлайн»)

И Prometheus - онлайн-платформа масових

Проект iLearn - проект «0cBiTopiT».



Ј «На урок» - 

у/ «EdEra» -

в(деоуроки на 

онлайн-портал.

УоиТиЬе (з носиланням на k0HkpeTHi теми та класи).

у/ Zoom, Google Mcct -платформи для проведсння онлайн-занять,

у/ MyEnglishLab.com - платформа для вивчення мови (5-11 кл).

Classtime, Google Classroom - платформи для роботи з класом.

9.4. час роботи у надавати

уням 3-11 кл. та батькам; завдання через електронний

11pocTip•, розробляти та надсилати тести для знань виконувати

обов'язки, Посадовими на

6aTbkiB, 

на листи; 

9.5. Складати щотижневий 

електронну пошту, оперативно

про проведення

YP0kiB за допомогою

навчання>> в EXCEL-X10kYMeHTi, у якому клас,

предмет, час проведення, посилання та з кодом на zoom-

для контролю закладу за виконанням ocBiTHix

програм.

9.6. У своТй p060Ti з та батьками використовувати 

Classroom як майданчик для 06MiHY та поширення

залученням для творчоТ

6aTbkiB та

9,7. У електронних класних журналах щоденно зазначати режим проведення

(синхронний/асинхронний) занять; про учня робити лише

час навчання в синхронному Проведення BCix навчальних занять

датувати до календарно-тематичного планування.

9.8. Обсяг навчального навантаження вчителя при навчання за

допомогою 
навчання не зменшувати, а

в синхронному та асинхронному

9•9. час онлайн коли вмикаться сигнал «Увага BCIM!

тривога» суворо дотримуватись алгоритму



- учням, що оголошено сигнал <<Увага BCIM!

тривога>>;

- закцентувати увагу фразою «Ви йдете в безпечне яке встановлене

вашою родиною»;

- запропонувати учням натиснути кнопку <<Вийти з

- дочекатися, щоб yci вийшли з онлайн конференцй'.

9.10. Дотримуватися вимог, зокрема щодо обсягу та форм

тПВЧТЛЬНОГО N'ETepiaJIY, завдаНЬ для самоперевфки та 01-јнювання.

виконання завдань для у поза навчальний час

не рекомендуеться 1 години у 3-5 класах та 1,5 години в 6-9 класах, 2

години — у 10-11 класах.

9.11. ypokiB з використанням 

перевищувати часу, рекомендованого 

саме:

3ac06iB навчання не повинна

регламентом для ЗЗСО, а

- при ТЗН час проведення навчального заняття

чергувати види навчальноТ

безперервна навчальноТ з ТЗН упродовж уроку повинна

бути:

для 3-4 — не 

для 5-7 kJIaciB — не 

для 8-9 — не 

15 Хвилин;

20 Хвилин;

25 Хвилин;

для 10-11 kJIaciB — до 30 Хвилин.

10. М.А. забезпечити проведення

до плану роботи закладу на 2022-2023 навчальний pik, участь

У заходах BCix piBHiB, використовуючи 
навчання з

Дотриманням регламенту для ЗЗСО.

ll• час навчання обов'язково дотримуватися вимог щодо

захисту персональних даних ycix процесу.

12. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.



Директор КЗО «СЗШ 97

Володимир ГРЕЧИН

З наказом ознайомлеш. kypakiHa Т.С.

0.10. В.Г.Лихолат 

Бойко С.А. Литвиненко А.В.

Вельможко Л.П.

Вербовата О.А. I.M.

Векленко Ю.В. Макаревич Т.е.

Гармаш С. А. Muik0Ba Л.А.

Горбенко Л.П. Митрофанова Л.В.

Грисенко А.А. Михайлик Н.О.

Гудим Г .1. Мошенець О.П.

Гусева Л.С. Моня JI.I.

Данилова О.М. М.В.

дзяба Я.О. Н.М.

Жилпта Ю.В. Остроушко С.С.

М.А. Л.О.

Журавель А.В. Петренко Н.В.

Зеленська Н.В. Письменний М.В.

Тванова Т.М. Н.О.

Киричок Н.О. М.В.

Коновалова Л.М. Процай Л.О.

Кравець О.В. Радкевич В.€.

Кравченко О.В. В.В.

Кружко С.В. Pi3ak Ю.В.

Крюченко Н.О. Сомарець СВ.

Кузякова B.I. сопко л.п.

Кузьменко Г.Ф. Соловйова 0.0.

kY3bMiHa Т.Б. Тарасова т.Б.



Хоменко С.В.

Чаварга 0.0.

Черечеча Д.М.

Черниш Л. В,

Чистяк I. М.

Чорнай М. М.

Шурпенкова Ю.М.

щерба I. О.

Щербак Л. I.


