
 
 

 

ВИЖНИЦЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

 І–ІІІ СТУПЕНІВ ІМ. ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА 

Вижницької міської ради 

Вижницького району Чернівецької області 

 

НАКАЗ 

      08.10.2021                                 № 327-од 

Про організацію освітнього  

процесу з 11.10.2021 року  

 

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про забезпечення 

санітарного та епідемічного благополуччя населення», постанови Кабінету 

Міністрів України від 25.08.2021 №08 «Про затвердження протиепідемічних 

заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв’язку із поширенням 

коронавірусної хвороби COVID-19» та постанови Головного державного 

санітарного лікаря України від 26.08.2021 №09 «Про затвердження 

протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину, у зв’язку із 

поширенням коронавірусної хвороби COVID-19», на виконання рішення комісії 

з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Вижницької 

міської територіальної громади від 08.10.2021 №21, наказу Вижницької міської 

ради від 08.10.2021 року №114 «Про роботу закладів освіти Вижницької міської 

ради з 11.08.2021 року», з метою вжиття невідкладних додаткових заходів, 

спрямованих на мінімізацію безпосередніх фізичних контактів між учасниками 

освітнього процесу,  

 

НАКАЗУЮ: 

 

 

1. Організувати освітній процес для учнів 5-11–х класів з використанням 

технологій дистанційної освіти, інтернет-ресурсів на період дії обмежень 

«червоного» рівня епідемічної небезпеки поширення COVID-19 з 11.10.2021 

року. 
2. Продовжити освітній процес для учнів 1-4-х класів в очному форматі з 

дотриманням всіх проти епідеміологічних вимог з 11.10.2021 року. 

3. Адміністрації ЗЗСО: 

2.1. Забезпечити виконання вимог постанову головного державного санітарного 

лікаря України від 26 серпня 2021 року №9 "Про затвердження 

протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв'язку 

поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)" 



2.2. Забезпечити використання засобів індивідуального захисту, антисептичних 

та дезінфікуючих засобів, контроль за прибиранням та щоденною 

дезінфекцією санітарно-побутових приміщень, поверхонь в місцях 

спільного користування працівників закладу. 

2.3. Заборонити проводити в закладі освіти масові заходи (вистави, свята, 

концерти) за участі дітей з більш, ніж однієї групи/класу та за присутності 

глядачів. 

2.4. Дистанційне навчання   організовувати  в межах робочого часу вчителів, з 

урахуванням режиму роботи закладу освіти.  

2.5. Врахувати, що відповідно до частини першої статті 24 Закону України “Про 

повну загальну середню освіту”   робочий час педпрацівника включає час на 

виконання ним навчальної, виховної, методичної, організаційної роботи та 

іншої педагогічної діяльності, передбаченої трудовим договором та / або 

посадовою інструкцією. 

2.6. Продовжити регулярну та змістовну взаємодію суб’єктів дистанційного 

навчання (вчителів, учнів, батьків). 

2.7. Не менше 30% навчального часу, передбаченого освітньою програмою 

закладу освіти, організовувати в синхронному режимі. 

2.8. Регулярно відстежувати результати навчання учнів, а також надавати їм 

підтримку в освітньому процесі. 

2.9. Відповідно до внутрішньої системи забезпечення якості освіти здійснювати 

моніторинг та контроль якості дистанційного навчання (відстеження 

регулярності синхронної взаємодії, формування в учнів навичок 

самоконтролю, способи забезпечення академічної доброчесності в умовах 

віддаленості учасників дистанційного навчання, вивчення думки учасників 

освітнього процесу щодо недоліків і труднощів у навчанні, визначення 

потреби в навчанні педпрацівників та організації відповідного навчання). 

3. Учителям-предметникам: 

3.1. Проводити навчальні заняття за дистанційною формою для учнів 5-11-х 

класів з використанням інтернет-платформи Google Meet за посиланнями 

(додається)  з 11.10.2021 року. 

3.2. Заняття з учнями проводити у приміщеннях, закріплених за класами з 

використанням персональних комп’ютерів та відповідно до розкладу уроків 

на 2021-2022 н.р. 

3.3. Дотримуватись вимог до організації роботи з технічними засобами 

навчання, визначеними  у наказі МОЗУ від 25.09.2020  № 2205 

(зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 

10 листопада 2020 р. за № 1111/35394) «Про затвердження Санітарного 

регламенту для закладів загальної середньої освіти». 
3.3.1. При використанні технічних засобів навчання   під час проведення 

навчального заняття потрібно чергувати види навчальної діяльності. 

3.3.2. Врахувати, що безперервна тривалість навчальної діяльності з ТЗН 

упродовж навчального заняття повинна бути:  

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. При здвоєних навчальних заняттях для учнів 10-11 

класів - не більше 25-30 хвилин на першому навчальному занятті та не 

більше 15-20 хвилин на другому навчальному занятті. 

3.3.3.  Після занять із застосуванням ТЗН проводити вправи з рухової активності 

та вправи гімнастики для очей. Комплекси відповідних вправ наведені у 

додатку 3 до    Санітарного регламенту. 

3.4. Врахувати, що під час дистанційного навчання зміст освіти й кількість 

годин для його опанування не скорочується, а реалізується в синхронному 

та асинхронному режимах (з урахуванням необхідності запобігання 

погіршенню здоров’я учнів і вчителів, а також технічних можливостей для 

синхронної взаємодії). 

3.5. Особливої уваги надавати організації дистанційного навчання для осіб з 

особливими освітніми потребами (їм потрібна підтримка з боку асистента 

вчителя ), а також учнів, які не мають доступу до інтернету або технічних 

засобів навчання (для них треба використовувати доступні засоби 

комунікації). 

3.6. Під час дистанційного  навчання   забезпечувати постійний  супровід, 

регулярне відстеження результатів навчання учнів, а також надання їм (за 

потреби) підтримки в освітньому процесі. 

3.7. Якщо учню медично протипоказане дистанційне навчання потрібно 

погодити з одним з батьків учня, який має ці протипоказання, як вчителі 

взаємодіятимуть із ним, а також, які засоби навчання можна 

використовувати. 

3.8. Щодо проведення оцінювання здобувачів освіти врахувати, що: 

3.8.1. Учні на дистанційному навчанні обов’язково проходять формувальне, 

поточне й підсумкове (тематичне ) оцінювання; 

3.8.2. Результати оцінювання фіксуються в класних (електронних) журналах;  

3.8.3. Оцінювання   проводити відповідно до Критеріїв оцінювання здобувачів 

освіти з дотриманням академічної доброчесності. 

3.9. Навчальні заняття обліковувати у класному журналі,  зазначати у графі 

«Зміст уроку» - «Дистанційне навчання» .  

3.10. Усі уроки, незалежно від режиму проведення (синхронний чи 

асинхронний), датувати  відповідно до календарно-тематичного 

планування. 

4. Класним керівникам: 

4.1. Терміново повідомити батьків учнів 5-11 класів про переведення учнів на  

дистанційне навчання.  

4.2. Підтримувати постійний зв'язок з учнями та їх батьками щодо організації 

освітнього процесу.  

4.3. Здійснювати координацію діяльності учнів та педагогічних працівників (за 

потреби).  

4.4. З метою володіння інформацією щодо захворюваності учнів, тримати 

постійний телефонний зв'язок з батьками учнів та щоденно подавати цю 

інформацію педагогу-організатору Юрійчук Р.В. для узагальнення.  



5. Заступниці директорки з господарської частини Ромащук М.П.: 

5.1. Організувати роботу допоміжно-обслуговуючого персоналу в умовах 

карантину відповідно до діючих норм чинного законодавства.  

5.2.  Посилити контроль за проведенням протиепідемічних та дезінфекційних 

заходів в закладі  освіти. 

5.3. Забезпечити проведення щоденного вологого прибирання приміщень з 

використанням дезінфікуючих речовин. 

6. Медичній працівниці Козлан Л.О. забезпечити проведення санітарно-освітньої 

роботи серед педагогічного колективу та персоналу закладу  освіти.  

7. Лаборантці сайту Вадилюк І.Ю. розмістити  наказ на сайті закладу 

8. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

          

 

Директорка закладу                                     Оксана СИЧОВА 

 

 

 

 

З наказом ознайомлені всі працівники на оперативній нараді 

08.10.2021 року 

  

 

  



Додаток 1 

до наказу 

від 08.10.2021 року 

№323-од 

 

 

Посилання для класів 

5-А Ковалюк П.М. https://meet.google.com/xcd-yeiv-vgs  

5-Б Гайдук Н.М. https://meet.google.com/fcu-neoe-kzz 

5-В Кіцул Л.Г. https://meet.google.com/atv-zncd-jus  

6-А Панасенко М.Ю. https://meet.google.com/avn-qsus-ecw?authuser=1  

6-Б Шпинтюк Р.Г. https://meet.google.com/bjw-nxpa-qpu  

7-А Сергій Я.І. https://meet.google.com/wuv-bxms-ogo 

7-Б Фартушняк С.С. https://meet.google.com/mvb-igcq-geh  

8-А Гожда Т.Я. https://meet.google.com/fxy-wmhk-uir  

8-Б Гаврилюк О.С. https://meet.google.com/qtk-zzaj-gkr 

9-А Фочук О.Д. https://meet.google.com/jzq-uzii-gwq  

9-Б Клим Г.Г. https://meet.google.com/riu-mens-cdy 

10-А Артемчук Г.І. https://meet.google.com/xuo-pyzv-zre  

10-Б Ямбор Н.В. https://meet.google.com/amn-mpvo-tvs  

11-А Підопригора О.В. https://meet.google.com/sch-vaac-ooe  

11-Б Ізбінський О.Д. https://meet.google.com/odr-xxmw-bgj 

 

 

 

https://meet.google.com/xcd-yeiv-vgs
https://meet.google.com/fcu-neoe-kzz
https://meet.google.com/atv-zncd-jus
https://meet.google.com/avn-qsus-ecw?authuser=1
https://meet.google.com/bjw-nxpa-qpu
https://meet.google.com/wuv-bxms-ogo
https://meet.google.com/mvb-igcq-geh
https://meet.google.com/fxy-wmhk-uir
https://meet.google.com/qtk-zzaj-gkr
https://meet.google.com/jzq-uzii-gwq
https://meet.google.com/riu-mens-cdy
https://meet.google.com/xuo-pyzv-zre
https://meet.google.com/amn-mpvo-tvs
https://meet.google.com/sch-vaac-ooe
https://meet.google.com/odr-xxmw-bgj

