
 

МИРОПІЛЬСЬКИЙ ЛІЦЕЙ 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
Н А К А З 

 

14.03.2022 року                                                                                           № 98-А 

 

Про відновлення освітнього процесу  

в умовах воєнного стану 

 

Враховуючи запровадження правового режиму воєнного стану на території 

України, на виконання листа Міністерства освіти і науки України від 06.03.2022 

року No1/3371-22 «Про  організацію  освітнього  процесу»,  з метою відновлення 

освітнього процесу в школі та забезпечення максимальної безпеки дітей та 

працівників школи, виконання освітніх програм у 2021-2022 навчальному році 

  

НАКАЗУЮ: 

1. З 14 березня 2022року організацію освітньої діяльності у школі здійснювати з 

використанням технологій дистанційного навчання з максимальним 

використанням технічних можливостей учнів та вчителів, забезпечивши 

дотримання вимог Інтернет безпеки.  

2. Всім педагогічним працівникам:  

          2.1. здійснювати освітній процес з використанням технологій 

дистанційного навчання; 

          2.2. під   час   освітнього   процесу   із   використання   технологій   

дистанційного   навчання здійснювати  оцінювання  результатів  навчання  

здобувачів  освіти  (при  можливості  наразі фіксувати  вчителем  (у  зручний  

для  нього  спосіб),  а  у  подальшому  занести  до  відповідних сторінок класного 

журналу). Якщо технічні можливості не дозволяють провести оцінювання 

навчальних досягнень учнів  дистанційно, виставити оцінки за результатом І 

семестру та тими оцінками, які учень отримав до 24 лютого 2022 року; 

        2.3. забезпечувати виконання освітньої програми школи та навчальних 

програм з предметів шляхом використання різних форм дистанційного навчання 

та ущільнення програмового матеріалу; 



 

        2.4. внести відповідні зміни до календарно-тематичного планування, 

враховуючи рекомендації щодо організації освітнього процесу в умовах 

воєнного стану; 

        2.5. вчасно надавати завдання для дистанційного навчання у електронному 

вигляді для розміщення їх на сайті закладу; 

        2.6. при проведенні онлайн-уроків:  

- поєднувати елементи нової теми з повторенням вивченого навчального 

матеріалу; 

- попереджати про можливе припинення онлайн-уроків під час сигналу 

повітряної тривоги, як вчителем, так і учнем; 

- не проводити онлайн-урок, якщо є загроза життю; 

- нагадувати учням про правила особистої безпеки в умовах воєнного стану; 

       2.7. вчасно перевіряти виконані учнями завдання, які були заданні для 

самостійного опрацювання та підтримувати зворотній зв’язок з учасниками 

освітнього процесу; 

       2.8. рекомендувати учням офіційні освітні платформи, онлайн-уроки, 

телеуроки з предмету, які допоможуть краще засвоювати навчальний матеріал; 

3. Класним керівника: 

      3.1. вчасно надавати інформацію заступнику директора з навчально-виховної 

роботи Ю.С. Клименко про залучення учнів до освітнього процесу; 

      3.2. інформувати здобувачів освіти та їхніх батьків (або осіб, що їх 

замінюють) про відновлення з 14.03.2022 року освітнього процесу в закладі з 

використанням технологій дистанційного навчання та особливості цього 

навчання в умовах воєнного стану; 

     3.3. провести цільовий інструктаж з учнями класу з правил безпечної 

поведінки в умовах воєнного стану; 

     3.4. ознайомити батьків з порядком переведення (відрахування) учнів зі 

школи до інших закладів освіти під час воєнного стану; 

4. Психологу Левківській Ю.С. та соціальному педагогу Коваль Ю.О.:  



 

      4.1. надавати психологічну підтримку всім учасникам освітнього процесу, 

проводити вільне спілкування з метою перемикання уваги дітей;  

      4.2. проводити виховні години з  метою налагодивти взаємодію з учасниками 

освітнього процесу за допомогою інформаційно - комунікаційних технологій в 

умовах воєнного часу; 

     4.3. проводити консультування через електронний «Кабінет 

психолога/соціального педагога», що створені на сайті закладу освіти;  

     4.4. здійснює інформаційну підтримку та надавати психологічну допомоги 

дітям, які пережили психотравмуючі події під час війни; 

     4.5. підтримувати та постійно консультувати батьків та дітей з числа 

внутрішньо переміщених осіб. 

5. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Клименко Ю.С.:  

    5.1. скласти розклад онлайн-уроків для учнів 1-11 класів та в разі потреби 

вносити зміни до нього; 

    5.2. здійснювати контроль за дотриманням педпрацівниками вимог пункту 2 

цього наказу; 

    5.3. вчасно опубліковувати завдання для дистанційного навчання на сайті 

закладу; 

6. Відтермінувати проведення засідань, нарад, педагогічних рад та інших 

колективних заходів для вчителів, за потреби забезпечувати їх проведення в 

онлайн режимі. 

7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

Директор ліцею                    (підпис існує)                              О.Б.Гуменюк 

 

   

 


