
 

 БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДИ 

САДЖАВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ БОГОРОДЧАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 
 

НАКАЗ 

Від  10.10.2022р.                              с.Саджава                                              № ____ 

 

Про організацію освітнього 

процесу у закладі освіти 

 

У зв’язку із збройною агресією  рф та масовими ракетними обстрілами по 

всій території України, що становить загрозу для життя та здоров’я учасників 

освітнього процесу та відповідно до рекомендаційних листів МОН від 10.10.2022 

року № 1/11870-22 та департаменту освіти і науки ОДА від 10.10.2022 р. 

№803/01-14/02.1 «Про запровадження онлайн-навчання», листа відділу освіти, 

молоді та спорту Богородчанської селищної ради № 305/01-15 від 10.10.2022 

 

НАКАЗУЮ 

1. Організувати освітній процес  у закладі освіти з 11.10 по 14.10.2022 р. з 

використанням технологій дистанційного навчання 

2. З 11.10.2022 по 14.10.2022 р. року змінити істотні умови праці 

педагогічних та технічних працівників школи, а саме перевести на гнучкий 

(дистанційний) режим роботи, з можливістю віддаленого дистанційного 

навчання здобувачів освіти та з дотриманням встановленого, згідно з 

тарифікацією, робочого часу (педагогічного навантаження) без зміни інших умов 

праці. 

3. Визначити робоче місце педагогічних працівників за їх місцем 

проживання. 

4. У період з  11.10.2022 по 14.10.2022 р  організувати освітній процес закладу 

освіти згідно розкладу уроків в режимі синхронного та асинхронного 

навчання, шляхом використання технологій дистанційного навчання, а саме: 

інтерактивної платформи Google Classroom, платформ для встановлення 

відеозв’язку Google Meet, Zoom, освітніх платформ («На урок», «Всеосвіта» 

«Classtime», тощо) та месенджерів (Viber, Telegram) за вибором учителя. 

5. Під час сигналу  «Повітряна  тривога» рекомендується проводити уроки в 

асинхронному режимі, завдання публікувати на платформі Classroom для 

самостійного опрацювання. 

6. Педогогічним працівникам взяти до уваги, що не менше 30% навчального 

часу, передбаченого освітньою програмою закладу освіти, організовувати в 

синхронному режимі з дотриманням Санітарного регламенту. 

7. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Хименець Л.М. 

- Надавати педагогічним працівникам методичну допомогу щодо організації 

освітнього процесу за допомогою технологій дистанційного навчання. 



- Інформувати вчителів про можливості, які надають освітні платформи для 

саморозвитку та підвищення кваліфікації. 

- Попередити педагогів школи, що заповнення шкільної документації, зокрема 

класних журналів у друкованому вигляді, буде відтерміновано до нормалізації 

надзвичайної ситуації. 

- Координувати виконання педагогічними працівниками освітніх програм. 

8. Класоводам, учителям-предметникам 

8.1 Забезпечити виконання освітніх програм у 1-11 класах шляхом організації 

освітнього процесу за допомогою технологій дистанційного навчання з 

урахуванням матеріально-технічних можливостей та оптимізації графіку 

освітнього процесу, не допускаючи перевантаження учнів. 

8.2 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 нормалізації надзвичайної ситуації у зв’язку зі збройною агресією 

рф. 

8.3 Забезпечити виконання методичної, організаційно-педагогічної роботи. 

9. Класним керівникам 

9.1 У телефонному та онлайн-режимі консультувати учнів та їх батьків про 

організацію освітнього процесу за допомогою технологій дистанційного 

навчання та методи його запровадження. 

9.2 Контролювати виконання учнями завдань. 

9.3 Здійснювати зворотній зв’язок між усіма учасниками освітнього процесу в 

телефонному та онлайн-режимі. 

9.4  Здійснювати психологічну підтримку учасників освітнього процесу під час 

загострення збройного конфлікту. 

10.   Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

Директор ліцею     Ірина КОЦЮБИНСЬКА 

 


