
 
 

 

КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА МИРОПІЛЬСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 

ОПОРНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «МИРОПІЛЬСЬКА ГІМНАЗІЯ» 

РОМАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 

Н А К А З 

 
 

17.03.2021                                                                                                           №55-А 

 

Про продовження дистанційного  

навчання учнів 5-11 класів  

в зв’язку з встановленням «червоного»  

рівня епідемічної небезпеки. 
 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 року № 

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» в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2021 р. № 

104,  рішення Державної комісії з питань техногенно -екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій (від 01.03.2021 № 8), рішення позачергового засідання 

Житомирської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій (від 01.03.2021 №6) з 00 години 00 хвилин 03 березня 2021 

р. «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території 

Житомирської області  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Перевести на дистанційну форму навчання та організувати освітній процес з 

використанням технологій дистанційного навчання для учнів 5-11 класів.  

2. Всім педагогічним працівникам закладу освіти: 

2.1.Забезпечити дотримання обмежувальних протиепідемічних заходів згідно з 

встановленим «червоним» рівнем епідеміологічної небезпеки (враховуючи 

протиепідемічні обмеження, передбачені для «жовтого» та «помаранчевого» 

рівня епідемічної небезпеки); 

2.2. Організувати освітній процес у дистанційному форматі, надаючи перевагу 

інструментам та сервісам Teams, Zoom, визначити час онлайн синхронного 

навчання учасників освітнього процесу 5-11 класів. 



2.3. Здійснювати онлайн консультування учнів технологіями дистанційного 

навчання  на період обмеження освітнього процесу відповідно до календарно-

тематичних планів, щотижневого розкладу уроків. 

2.4. Здійснювати оцінювання результатів навчання здобувачів освіти під час 

освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання 

зручним способом з подальшим занесенням до відповідних сторінок класного 

журналу після послаблення карантинних обмежень.  

2.5. Проводити 25-30% уроків у синхронному режимі, враховуючи онлайн-

консультації, онлайн-тестування у чітко визначений час, очні уроки тощо. З 

приводу проведення онлайн-уроків звертатися до класних керівників і 

узгоджувати час та кількість (не більше двох на день). 

2.6. Уроки (і в синхронному, і в асинхронному режимі) проводити і записувати 

згідно календарного планування та розкладу. Під час синхронного навчання 

фіксуємо в журналі відсутніх учнів. 

3. Класним керівникам 5-11 класів: 

3.1. Провести роботу з батьками щодо продовження дистанційного навчання в 

зв’язку з «червоним» рівнем епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на 

території Миропільської територіальної громади;  

3.2. Консультувати учнів та їх батьків про організацію освітнього процесу, 

розкладу онлайн уроків та тривалості уроків в синхронному режимі за 

допомогою технологій дистанційного навчання; 

3.3. Контролювати виконання учнями завдань; 

3.4. Здійснювати зворотній зв’язок між усіма учасниками освітнього процесу в 

телефонному та онлайн-режимі; 

3.5. Щоденно здійснювати моніторинг захворюваності учнів; 

3.6. Проводити просвітницьку роботу з учнями та їх батьками щодо заходів для 

запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 та особистої гігієни. 

3.7. Забезпечити постійну психолого-педагогічну підтримку учнів класу та їхніх 

батьків через проведення онлайн класних годин.   

4. Заступнику директора з НВР Клименко Ю.С.:  



4.1. Здійснювати організацію, координацію та контроль за виконанням освітніх 

програм вчителями, обліку занять та оцінювання знань учнів; 

5. Завгоспу школи Палажук Н.П.:  

5.1. Організувати роботу техперсоналу відповідно до діючих норм чинного 

законодавства. 

5.2. Контролювати проведення протиепідемічних та дезінфекційних заходів в 

закладі.  

5.3. Забезпечити та контролювати використання засобів індивідуального 

захисту, антисептичних та дезінфікуючих засобів, контроль за прибиранням та 

щоденною дезінфекцією санітарно-побутових приміщень, поверхонь в місцях 

спільного користування працівників закладу.  

6. Медичній сестрі Янко О.В.:  

6.1. Контролювати використання засобів індивідуального захисту, 

антисептичних та дезінфікуючих засобів;  

6.2.  Здійснювати щоденне вимірювання температури працівників закладу, 

забезпечувати проведення санітарно-освітньої роботи серед педагогічного 

колективу та персоналу закладу. 

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.  

 

 

 

 

В.о. директора                                  (підпис існує)                                  О.Б. Гуменюк 
 


