
У К Р А Ї Н А 
МАРІУПОЛЬСЬКА  ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ  САНАТОРНА 

ШКОЛА-ІНТЕРНАТ  І-ІІ  СТУПЕНІВ  № 11 
ДОНЕЦЬКОЇ  ОБЛАСНОЇ  РАДИ 

вул. Бахчіванджи, 29, м. Маріуполь, Донецька область, Україна, 87518, 
тел. (0629) 34-51-45, факс (0629) 34-52-84, e-mail: internatd_11@i.ua  Код ЄДРПОУ  23031285 

 
НАКАЗ 

від 12 квітня 2021 р        м. Маріуполь          № 33 
 
  Про організацію дистанційного 
  навчання з 13.04 по 23.04.2021 року 

 
Відповідно до Законів України «Про освіту», частини третьої статті 4 Закону 

України «Про повну загальну середню освіту», наказу МОН України від 
08.09.2020 р. № 1115 «Деякі питання організації дистанційного навчання», 
Положенню про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти, 
Листу МОН України від 02.11.2020 р. №1/9-609 «Щодо організації 
дистанційного навчання», наказу МОЗ України від 25.09.2020 №2205 «Про 
затвердження Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти», 
у зв’язку зі збільшення випадків захворювання на COVID-19 у місті Маріуполь 
 
НАКАЗУЮ: 

 
1. Організувати дистанційну форму надання освітніх послуг відповідно до 

освітніх програм закладу за допомогою платформи “Google Classroom” та інших 
засобів дистанційного зв’язку (Viber, електронна пошта тощо), Всеукраїнської 
школи онлайн з 13 по 23 квітня 2021 року відповідно розкладу навчальних 
занять. 

2. Проінформувати усіх учасників освітнього процесу про запровадження 
дистанційної форми навчання у квітні 2021 року.  

Відповідальні: вихователі  
Термін: 12.04.2021 р.  
3. Розмістити інформацію щодо дистанційної форми надання освітніх послуг 

на сайті школи-інтернату та інших інформаційних платформах. 
Відповідальні: Дейнека В.О.  
Термін: до 13.04.2021 р.  
4. Вихователям: 
4.1. Контролювати процес реєстрації всіх учнів класу на платформі “Google 

Classroom” тощо. 

 



4.2. Здійснювати контроль за виконанням учнями класу вимог освітньої 
програми з усіх предметів, досягненню ними результатів навчання, реалізації 
індивідуальної освітньої траєкторії. 

4.3. Ознайомити батьківську громадськість щодо особливостей організації 
освітнього процесу під час дистанційного навчання. 

4.4. Звернути увагу батьків на те, що вони мають сприяти виконанню їхньою 
дитиною освітньої програми з усіх предметів, досягненню нею результатів 
навчання, реалізації індивідуальної освітньої траєкторії, мають дбати про 
фізичне та психічне здоров’я, мають формувати навички здорового способу 
життя, а також сприяти дотриманню учнями академічної доброчесності в 
освітньому процесі. 

5. Вчителям-предметникам: 
5.1. Взяти до уваги, що не менше 30 відсотків навчального часу, 

передбаченого освітньою програмою закладу, організовується в синхронному 
режимі (решта навчального часу організовується в асинхронному режимі). 

5.2. Допускається реалізація дистанційного навчання за кількома моделями: 
- онлайново відбувається кожен третій урок предмета, а для решти часу 

пропонують завдання для самостійного опрацювання та виконання; 
- тривалість онлайнового уроку регламентується Санітарним регламентом, 

а саме:  
для учнів 2-4 класів – максимум 15 хвилин;  
для учнів 5-7 класів – максимум 20 хвилин;  
для учнів 8-9 класів – максимум 20-25 хвилин;  
- після заняття, де використовувались технічні засоби навчання, вчителі 

мають провести з учнями гімнастику для очей та вправи з рухової активності. 
5.3. Взяти до уваги, що організація освітнього процесу має передбачати 

проведення всіх обов’язкових форм контролю (практичні, лабораторні, 
контрольні роботи тощо), самостійної роботи, проєктної діяльності, навчальних 
ігор, консультацій та інших форм організації освітнього процесу, визначених 
освітньої програмою закладу. 

5.4. Організувати освітній процес із забезпеченням регулярної та змістовної 
взаємодії суб’єктів дистанційного навчання через передачу відео-, аудіо-, 
графічної та тестової інформації за допомогою ресурсів платформи “Google 
Classroom” тощо у синхронному та асинхронному режимі. 

5.5. Здійснювати контроль та оцінювання результатів навчання учнів 
відповідно до критеріїв оцінювання, визначених МОН України на платформі 
“Google Classroom” тощо. 

6. Використовувати доступні засоби комунікації (телефонний, поштовий 
зв'язок тощо) для учнів, які не можуть взяти участь у синхронному режимі 
взаємодії з поважних причин (стан здоров'я, відсутність доступу (обмежений 
доступ) до мережі Інтернет або технічних засобів навчання тощо).  

7. Дотримуватися вимог щодо захисту персональних даних учасників 
освітнього процесу в електронному освітньому середовищі.  



8. Здійснювати облік результатів навчання учнів під час дистанційного 
навчання на предметних сторінках класних журналів.  

9. Робити відмітку про відсутність учня на предметній сторінці лише під час 
навчального заняття в синхронному режимі. 

10. Зазначати режим проведення уроку (дистанційний-синхронний або 
дистанційний-асинхронний) на предметній сторінці класного журналу в графі 
«Зміст уроку». 

11. Зазначати дату проведення заняття (незалежно від режиму проведення) 
відповідно до календарно-тематичного планування. 

12. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.  
 
 
 
 
 

Директор Маріупольської 
ЗСШІ № 11 облради     Олена КЕРЕКЕША-ПОПОВА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Віктор ДЕЙНЕКА 

 


