
 

Україна 

Спеціалізована школа № 252 імені Василя Симоненка Оболонського району м.Києва 

04209 м.Київ-209, вул.З.Гайдай, 10-В,тел.,факс (044)412-77-10 

E-mail: obolon_252@i.ua 

Ідентифікаційний код 21514690 

_________________________________________________________________________ 

 

НАКАЗ 

 

29.10.2021                                                                                        №  

 

Про організацію освітнього процесу 

в закладі освіти   в умовах «червоного» рівня 

епідемічної небезпеки  у місті Києві  

з 01.11.2021року 

 

        На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 1236 «Про встановлення 

карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на 

території України гострої респіраторної хвороби  COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (із 

змінами), наказу Міністерства охорони здоров’я України від 04.10.2021 № 2153 «Про затвердження Переліку 

професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним 

щепленням», пункту 5 Протоколу Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 28.10.2021 № 68, наказу Департаменту освіти і науки  виконавчого органу Київради 

(Київської міської державної адміністрації ) від 29.10.2021 № 166 «Про організацію освітнього процесу в 

закладах освіти  міста Києва в умовах «червоного» рівня епідемічної  небезпеки», відповідно до  Положення 

про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженим наказом МОН від 08 

вересня 2020 року № 1115, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 вересня 2020 року за № 

941/35224 (далі — Положення),  у зв’язку з встановленням у місті Києві з 00:00 годин 01 листопада 2021 

року «червоного» рівня епідемічної небезпеки поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 

НАКАЗУЮ:      

1. Організувати освітній процес у закладі  освіти   у дистанційному режимі з 01 листопада 2021 року з 

використанням технологій дистанційного навчання на  платформах   ZOOM та GOOGLE CLASSROOM (1-

11 класи).  

2. Всім вчителям: 

  

2.1. Визначити режим (синхронний або асинхронний) для проведення окремих навчальних занять, при цьому 

не менше 30 відсотків навчального часу, передбаченого освітньою програмою закладу освіти, організувати в 

синхронному режимі (решта навчального часу організувати  в асинхронному режимі). 

2.2.  Під час проведення уроків в дистанційній формі взяти до відома тривалість безперервної навчальної 

діяльності з використанням ТЗН відповідно до віку учнів: 

 для учнів 1 класів - не більше 10 хвилин;  

 для учнів 2 - 4 класів - не більше 15 хвилин;  

 для учнів 5 - 7 класів - не більше 20 хвилин;  

 для учнів 8 - 9 класів - 20 - 25 хвилин;  

 для учнів 10 - 11класів на 1-й годині занять до 30 хвилин,  

            на 2-й годині занять - 20 хвилин. 

 

2.3. Спланувати кількість та обсяг завдань та контрольних заходів, враховуючи принцип 

 здоров'язбереження, запобігаючи перевантаженню учнів. 

2.4. Забезпечити всім учням доступ до навчальних матеріалів та завдань шляхом використання різних засобів 

обміну інформацією. 
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2.5. Організувати проведення окремих дистанційних консультацій для учнів, які хворіють або перебувають у 

режимі самоізоляції. 

2.6. Оцінювання результатів навчальної діяльності здійснювати у синхронному або асинхронному режимі. 

2.7. Результати оцінювання навчальних досягнень повідомляти учням в індивідуальному порядку шляхом 

використання одного із засобів звʼязку (електронної пошти, смс-повідомлення, повідомлення в одному з 

месенджерів, повідомлення по телефону тощо). 

2.8. Не допускати оприлюднення списку оцінок для всього класу. 

2.9. При оцінюванні учнів в умовах дистанційного навчання забезпечити зворотній зв'язок  вчителя з учнями. 

2.10. Поточне оцінювання  здійснювати в усній і письмовій формах, застосовуючи такі його види: 

тестування, практичні, контрольні, діагностичні роботи, дослідницькі та творчі проєкти, есе, усні співбесіди 

та опитування. 

2.11. У класному журналі відмітку про відсутність учня робити  лише під час навчального заняття в 

синхронному режимі. Проведення всіх навчальних занять (незалежно від режиму проведення) датувати 

відповідно до календарно-тематичного планування. 

3.  Учителям, які здійснюють навчання за індивідуальною формою (педагогічний патронаж), оцінювання 

учнів здійснити з використанням технологій дистанційного навчання.  

4. Заступникам директора школи  з НВР  Бабич Л.І., Ус Н.І., Кривицькій М.Т., Кручко Л.А. здійснювати 

моніторинг і контроль якості дистанційного навчання в закладі освіти шляхом вибіркового відвідування. 

5. Заняття проводити згідно з розкладом уроків, затвердженим 01.09.21р. з урахуванням вимог. 

6. Вчителю математики Вербовій О.В.: 

6.1. Розмістити  інформацію  про  організацію  освітнього процесу  у дистанційному режимі до 01   

листопада 2021 року на сайті школи https://school252.kiev.ua/ 

6.2. Надати доступ вчителям- предметникам до електронного розкладу на   

сайті школи: https://school252.kiev.ua/ 

7. Класним керівникам 1-11 класів: 

7.1. Інформувати батьків про особливості освітнього процесу з 01 листопада 2021 року, 

використовуючи закриті спільноти в соціальних мережах       (Вайбер, Телеграм). 

7.2. Провести батьківські збори в форматі он-лайн ( при потребі ). 

8. Зміст наказу довести до відома учнів школи, батьків, педагогічного колективу. 

9. Контроль за виконанням  наказу залишаю  за собою. 

 

 

Директор                                                                                  Олена ПРЕПОДОБНА 

 

 

З наказом ознайомлені: 

 

 

Ус Н.І. Тріфонова Л.І. 

Кривицька М.Т. Рослякова І.Г. 

Кручко Л.А. Власова Н.Ю. 

Бабич Л.І. Гужва О.О. 

Борковська С.В. Демочко В.В. 

Ільченко Ю.Ю.  Іщук Т.В. 



Лимар Н М. Полобюк Є.В. 

НіколаєнкоО.В. 
Пасічна Л. І. 

МартиненкоЛ.Ф. Пунько Л.В. 

Яковчук Т.В. Квасніцька Ю.В. 

Данилюк Ю.М. Бечко  М.В. 

Гур’єва  Т.Я. Яретик О.А. 

Алмазова І.В. Мазко С.М. 

Ткач Ю.В. Бондарчук Л.В. 

Герич Р.Б. Нюпенко О.В. 

Репік О.А. Бондаренко Т.Я. 

Малишева О.О. 
Соломка О.В. 

Ступак Н.О. Дишлюк К.М. 

ЧернявськаЛ.Г. Азаріна Є.О. 

Буніна  В.Я. Черняєва С.А. 

Володіна Т.Ю. Герасименко А.М. 

Бойко  М.А. Акопова В.С. 

Рузіна  Н.О. Рутецька С.Ф. 

Левчук А.В. Полоз М.Є. 

Вербова  О.В. Головіна В.І. 

Юрченко Л.В. Хелемська Н.Б. 

Сікорінський О.Б. Вальчук О.М. 

Гладішевська О.В. Свириденко О.Ф. 

Дерека І.В. Лемешко Т.В. 

Колтунюк В.М.  Кузора І.В. 

ТимошенкоН.П Петровський Ю.Л.  

 Воробець А.О. Шешин В.А. 

Лушкіна О.О. Ігнатенко Н.В. 

Тесленко  Г.М. Дехтярук   Т.В. 

Сітнікова Д.Р. Волянська Л.В. 

Ніконова  Т.Ф. Лисюк  А.В. 

Лахман І.І. Голючек Н.Г. 

Топорівська О.М.  

  

 


