
 

 

 

 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ОБОДІВСЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ 

СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІІ СТУПЕНІВ» ОБОДІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ 

РАДИ (КЗ “Ободівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів”) 

                                                            Н А К А З 

31.01.2022р.                                                с.Ободівка                                      № 17 

         

Про  перехід на дистанційну  

форму навчання  учнів 1-4 класів 

 

Відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту», наказу Міністерства 

освіти і науки України від 08 вересня 2020 року № 1115 «Деякі питання організації 

дистанційного навчання», на виконання рекомендаційного листа Міністерства освіти і науки 

України від 26.12.2022р.,  враховуючи розпорядження №472-Р Керівника робіт з ліквідації 

наслідків надзвичайної ситуації С.Здітовецького « Про вжиття додаткових заходів в умовах 

зростання кількості хворих на COVID 19 на території Вінницької області, віднесення 

Вінницької області з 22 січня 2022 року до зони «ПОМАРАНЧЕВОГО» рівня епідемічної 

небезпеки, протоколу № 1 засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій Ободівської сільської ради від 26.01.2022 року керуючись 

положеннями Освітньої програми закладу, Положенням про дистанційне  навчання в КЗ 

«Ободівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів», рішення педагогічної ради закладу , протокол  № 8 від 

31.01.2022 року, а також з метою запобігання та протидії поширенню коронавірусної 

хвороби COVID-19 серед учасників освітнього процесу в закладі 

НАКАЗУЮ: 

1.Продовжити здійснення освітнього процесу з використанням технологій 

дистанційного навчання 

з 01.02.2022р. по 11.02.2022 р. для учнів 1-4 класів закладу  

2. Бегебі Н.І.заступнику директора з НР координувати роботу педагогічних 

працівників щодо вчасного й ефективного виконання освітніх програм з навчальних 

предметів та заповнення шкільної документації, зокрема класних журналів.  

Постійно 

3. Учителю інформатики Сташевській О.В.забезпечувати технічну підтримку роботи 

платформи Google MEET та наповнення вебсайту закладу інформацією з питань організації 

освітнього процесу з використання технологій дистанційного навчання. 

Постійно 

4. Учителям, які працюють у 1-4 класах: 

4.1. Забезпечити виконання освітніх програм у 1-4 класах шляхом організації 

освітнього процесу за допомогою технологій дистанційного навчання з урахуванням 

матеріально-технічних можливостей учнів та оптимізації графіку освітнього процесу, не 

допускаючи перевантаження учнів; 

4.2 .Забезпечити виконання методичної та організаційно-педагогічної роботи. 

4.3. Інформувати батьків про тимчасові зміни в організації освітнього процесу шляхом 

проведення батьківських зборів в онлайн-режимі; 

Постійно 

4.4. У телефонному та онлайн-режимі консультувати учнів та їх батьків з питань 

організації освітнього процесу за допомогою технологій дистанційного навчання, 

здійснювати зворотній зв’язок між усіма учасниками освітнього процесу; 
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4.5.. Контролювати дотримання учнями та їх батьками умов організації освітнього 

процесу за допомогою технологій дистанційного навчання; 

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

запобігання поширенню коронавірусу COVID-19, індивідуального захисту та особистої 

гігієни.  

Постійно 

5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

Директор                                                                            Анатолій КАТРЕНКО 

З наказом ознайомлено 

_________Надія БЕГЕБА 

_________ Лідія ГРИНИК 

_________ Олена ГУНЬКО  

_________ ТетянаЗІМЕНКО 

_________ ТамараКИТРАР 

_________ ГаннаКЛЮЧИНСЬКА 

_________ Світлана НІЦЕВИЧ 

_________ Наталія ТРОХИМЕНКО 
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