
Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6 

м. Білгорода-Дністровського Одеської області 

 

НАКАЗ 

від  10.11.2020   року                                                                                          № 143 

Про запровадження дистанційного 

навчання учнів 10-11 класів 

 

           На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 08 вересня 

2020 року №1115,  Положення про дистанційну форму  здобуття повної 

загальної середньої освіти, відповідно до рекомендацій у листі МОН №1/9-490 

від 28.08.2020 року «Про створення безпечних умов організації освітнього 

процесу у 2020/2021 навчальному році», враховуючи рекомендації МОН України  

(лист №1/9-575 від 12.10.2020) «Про вжиття організаційних заходів із протидії 

розповсюдження COVID-19», з метою забезпечення безпечних і нешкідливих 

умов навчання, здобувачів освіти в навчальному закладі 
 

НАКАЗУЮ: 

1.Запровадити  з  11.11.2020 по 13.11.2020 дистанційну форму навчання для 

учнів 10-11 класів. 

 2.Усім педагогічним працівникам які викладають у цих класах: 

2.1. Контролювати за залученням учнів до освітнього процесу. 

2.2. Викладати предмети відповідно до календарно-тематичного планування з 

11.11.2020  по 13.11.2020 року за І семестр 2020-2021 навчального року. 

2.3. Забезпечити фіксацію тем, домашніх завдань та оцінок можливими наразі 

шляхами (у зручний для вчителя спосіб) з метою перенесення до класних 

журналів до 13.11.2020 року. 

2.4. Визначити особливості провадження освітнього процесу: 
 

- Zoom онлайн-уроки, консультації; 

- Google Classroom – обмін завданнями та результатами виконаних 

завдань, додаткові матеріали та посилання з відео поясненнями; 

- Viber – індивідуальні та групові бесіди, обмін файлами, миттєвими 

повідомленнями, посиланнями, опитуваннями; 

- Telegram - індивідуальні та групові бесіди, обмін файлами, миттєвими 

повідомленнями, посиланнями, опитуваннями; 
 

2.5. Наблизити робочий час в дистанційному режимі до затвердженого в закладі 

розкладу навчальних занять. 

2.6. Зробити запис «Дистанційне навчання» у правій частині журналу у графі 

«Зміст уроку». 

 



 

 

2.7. Перенести оцінки, отримані за час дистанційного навчання до класних 

журналів та журналів індивідуального навчання. 

3. Роботу педагогічних працівників під час дистанційної форми навчання, 

оплачувати з розрахунку заробітної плати, установленої під час тарифікації, що 

передувала початку карантину (п.71 Інструкції про порядок обчислення 

заробітної плати працівників освіти, затвердженої  МОН України від 

15.04.0993р. № 102). 

4.Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Директор школи                                                     Ю.М. Дімов 

 


