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хtИТоМИРСЬКА MICЬKA ГIМНАЗlЯ Ns 3

нАкАз

uiд 1З березня2020 року м. Житомир },l'9 87

Про органiзацiю rrроведення
занять за допомогою технологlи

дистанцiйного навчання

На виконання постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 11.03.2020

Ng211 uГфо запобiганrтя поширення на територiТ УкраТни KopoHaBipycy

CovID-19>, розпорядженЕя голови Житомирсъкоi обласноi державноi

адмiнiстрацiТ вiд 11.03.2020 JФl8З <Про призупинеЕня освiтнього процесу в

uu*rruдui дошкiльноТ, загальноi середньоi освiти ycix типiв та форм власностi,

позашкiльноi, професiйноТ, фаховоi передвищоТ освiти та обласному

iнститутi пiслядипломноi педагогiчнот освiти>>, рiшення виконавчого

KoMiTeTy Житомирськоi MicbKoi ради вiд 11.0З.2020 Ns295 <Про введеншI

обмежувальних заходiв щодо недогtущення поширення KopoHaBipycHoi

iнфекцii CovID-19 на територii пtитомирськоi' мiсъкоi об'еднаноТ

тер"торiалъноi громади)), на пiдставi рекомендацiй, наданих листом мон
Укра'r'ни вiд 1Г. 03. 2020 ]rгsli9 !54, наказу деrrартаменту освiти

Жиrом"РськоТ MicbKoi РадИ вiд 13 .0з.2а20 Jф75 <Про органiзацiю проведення

занять за допомогою.r**"опо.iй дистанцiйного навчання у закладах загальноi

середнъоi освiти, пiдпорядкованих департаменту освiти Хtитомирсъкоi

MicbKoT ради,на перiод nupu"r""yo, з метою забезпечення здобувачам освiти

можливъстi реалiзацii конституцiйного права на здобуття освiти на

дистанцiйнiй ocHoBi в умовах карантину з |2 березня гrо 03 квiтня 2а20 року
НАКАЗУЮ:

1. засryпнику директора з нвр колеснику о. в., IIIцлiнiй н.д.:
1.1 . затвердити пJIан органiзацiйних заходiв щодо забезпеченн,I

проведення навчаJlьних занять за допомогою технопогiй дистанцiйного

навчаннrI на перiод 12 березня _ 03 квiтня 2020 року(Щодаток 1);

1..2. .rроЬ..r" до ]О.ОЗ.2а2а року позачергове засiдання педагогiчноi

РадИ гiмназii з метоЮ додаткового опрацювання наказу моН Украiни вiд

25.а4.201З Ns46б, зареестрованого в MiHicTepcTBi юстицii Украiни 30 квiтня

zaЗ року за Ns7OЗ /zзzзS (Гфо затвердження Положення шро дистанцiйне

навчаЕня>> зi змiнами, внесеними наказом мону вiд 14.07.2015 року J\b761

<Про затверджеЕня Змiн до Положення rтро дистанцiйне IIавчання)>;

1.3. вкJIючити до IIлану заходiв питання вiдпрацювання занlIть

вiдповiдНо до навч€lJIъЕих гrланiв пiсля нормалiзацiТ епiдемiчноi ситуацiТ;

1,.4. взяти до уваги, Що дистанцiйне навчання на перiод карантину

реалiзуеться шляхом використання техноJIогiй дистанцiйного навчанЕя для

забезпечення IIавчанЕя 
" 

pi=""* формах, а саме: iнституцiйних - очна (денна,
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вечiрня), заочна або iнливiлуальних екстернат, сiмейна форма,
педагогiчний патронаж;

1.5 до 16,03.2020 року створити у гiмназiТ робочу групу iз числа
педагогiчних працiвникiв з питань розробки моделi дистанцiйного
навчання.(Додаток 2);

1.6. призначити голiв методичних об' еднань гiмназiТ вiдповiдальними
за методцчний супровiд при розробцi методичних рекомендацiй, документiв
планування навчального часу, практичних завдань iз методичними
рекомендацiями щодо Тх виконання, пакетiв тестових завдань для проведення
контропьних заходiв, дiлових iго iз методичними рекомендацiями rцодо iх
використання. iнших навчальних pecypciB з окремих предметiв тощо;

|,7 . вести протягом усього дистанцiйного перiоду контроль
вiдпрачювання робочого часу й об'ему методичноТ роботи вчителями школи
в дистанцiйному реiкимi в журналах дистанцiйного навчання,
2. Вчителям iнформатики Крошцi О. М., IIIателюк О. Д. :

2,|. створити до 17.03.2020 року на сайтi гiмназiТ веб-сторiнку
<Щистанцiйне навчання )) ;

2.2 розмiстити протягом карантину синхронно з навчаJIьними планами
та освiтнъою програмою, кыlендарними планами вчителiв за фахами на веб-
сторiнцi <!истанцiйне навчання) наступнi матерiали (включаючи
посилання):

2.Z.| розробки ypoKiB по класах i гrредмета;х,у тому числi вiдео-уроки,
електроннi презентацiТ тоlцо ;

2.2,2 посилання на електроннi пiдручники, бiблiотеки, предметнi
сайти, ocBiTHi портали, тощо;

2.2.З електроннi адреси вчителiв i логiни <<скапiв>> для проведення
ypoKiB в режимi <<он-лайнп (у p*i потреби);

2,2.4 забезпечити протягом усього дистанцiйного перiолу роботу
вчителiв щодо розмiщення навчальних матерiалiв на сайтi,
надання консультацiй в он-лайн режимi.

3. Класоводам 1-4 класiво класним керiвникам 5-11 класiв, вчителям-
предметникам:

З.1 провести протягом 16-17.03.2020 року iнформування батькiв, учнiв
про можливiсть здобувачiв освiти шодо технологiй дистанцiйного
навчання в гiмназiI JФЗ;

3.2пiдготувати i надати для розмiщення на веб-сторiнцi <fiистанцiйне
навчання)) наступнi матерiали:

З.3 календарно-тематичне планування по предметах;
3.4розробки ypoKiB по класах i предметах, у тому числi вiдео-уроки,

електроннi презентацii тощо;
3.5посилання на електроннi пiдручники, бiблiотеки, лредметнi сайти,

ocBiTHi портапи тощо;
3.6власнi електроннi адреси i логiни <<скапiв>> для проведення ypoKiB в

режимi <<он-лайнu (у разi потреби);
З.7вести систематично cTopiHKy журналiв дистанцiйного навчанЕя;
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3.8свосчасно iнфорлrувати адмiнiстрацiю гiмназii про неможливiсть

розrtiшення irаrерiалiu або проведення дистанцiйних ypokiB за

об'сктi,tвних причин
4. ПрактIlчно}I}, психологу Росляковiлi L Г,:

,1.1пi:готу"ur" й розмiсiи ти на сайтi гiмназii рекомендацiТ для батькiв i

1,чнiв шодо ЪрганiзацiТ самостiйноТ роботи шкоrrярiв у перiод

lистанцiйного навчання;
4.2пiдготувати й розмiстити на сайтi гiмназii oKpeMi психологiчнi вправи

та тренiнги lцодо самостiйноТ роботи школярiв,

5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Щиректор мiськоi М.В.Щорошко
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