
   

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ 

«СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА №56» 

ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  

 

НАКАЗ 

 

 

21.10.2021р.                        м. Дніпро                                 № 106 

 

Про внесення змін  
до режиму роботи закладу   

на період з 25.10.21 по 07.11.21 

2021-2022 н.р. 

 
 

На виконання Постанови Головного державного санітарного лікаря 

України від 26.08.2021р. № 9 «Про затвердження протиепідемічних заходів у 
закладах освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної 

хвороби (COVID-19)», у зв’язку з рішенням позачергового засідання Державної 

комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 

15.10.2021 щодо встановлення з 18.10.2021 на  території Дніпропетровської 
області «червоного» рівня епіднебезпеки, враховуючи вимоги ст. 10 Закону 

України «Про повну загальну середню освіту», рекомендації Міністерства 

освіти і науки України (лист від 13.10.2021 № 1/9-540), на виконання листа 
управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської 

ради від 15.10.2021 № 7/6-347 «Щодо організації канікул», з метою запобігання 

зростанню захворюваності на COVID-19 серед учасників освітнього процесу, з 

метою створення належних умов для навчання та забезпечення рівного доступу  
учнів до якісної освіти у 2020/2021 навчальному році  

 

НАКАЗУЮ: 
1. Внести  зміни до режиму роботи освітнього закладу та організувати для 

учнів 5-11 класів дистанційну форму навчання з 25.10.21р. по 07.11.21р. 

(до отримання всіма працівниками закладу «зелених» сертифікатів - про 

повний курс щеплення від COVID-19) згідно з затвердженим розкладом 
дзвінків та уроків. 

2. Роботу початкової школи забезпечити у звичайному режимі. 

3. Провести позачерговий інструктаж  педагогічних працівників 

навчального закладу щодо дотримання протиепідемічних заходів для 



запобігання виникнення та розповсюдження коронавірусної хвороби 

(COVID-19) в школі. 

4. Призначити ЗДНВР Романій Н.І. відповідальною за організацію роботи 
школи  на період дистанційного навчання. 

5. ЗДНВР Романій Н.І.: 

5.1. Провести нараду на тему: «Організація освітнього процесу в період 

епідеміологічних обмежень  з 25.10.21 по 07.11.21рр.»  
5.2. Ознайомити  вчителів з режимом дистанційного навчання та з 

особливостями оцінювання та контролю: 

- Синхронний режим  (процес взаємодії учнів з викладачем в режимі 
реального часу) 

- Асинхронний режим (контакт між викладачем та учнем 

здійснюються з затримкою в часі) 

- У своїй роботі керуватися «Критеріями оцінювання навчальних 
досягнень учнів 1-4 класів Нової української школи» та 

«Критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів 5-11 класів» 

(Накази МОН України від 20.08.2018 № 924, від 27.08.2019 №1154, 
від 16.09.2020 № 1146, від 21.08.2013 №1222; додаток до Листа 

МОН від 11.08.2020 № 1/9 – 430), в яких зокрема зазначено, що 

«поточне оцінювання на кожному уроці у традиційному розумінні 

(виставляння оцінок у класному журналі) не є обов'язковим, хоча й 
може здійснюватися за бажанням учителя». 

- Відповідно до Санітарного регламенту для закладів загальної 

середньої освіти, затвердженого МОН України № 2205 від 25 
вересня 2020р. безперервна тривалість навчальної діяльності з 

використанням технічних засобів навчання (телефони, ноутбуки, 

комп’ютери, планшети, телевізори тощо) упродовж уроку повинна 

бути:  

 для учнів 5-7 класів -  не більше 20 хвилин; 

 для учнів 8-9 класів – 20-25 хвилин; 

 для учнів 10-11 класів – не більше 20-25 хвилин на першому 

занятті та не більше 20 хвилин на другому занятті (при 

здвоєних уроках). 
5.3. Наради, семінари та  будь-які зібрання проводити лише в онлайн-

форматі. 

5.4. Забезпечити ведення ділової документації, журналів та 
календарного планування. 

5.5. Облаштувати у закладі освіти робочі місця педагогічних 

працівників з урахуванням наявності технічних засобів навчання та 

їх підключення до мережі Інтернет  
6. Призначити Білу О.О. та Кавару Т. О. відповідальними за можливість 

використання платформ на різних пристроях (ПК, ноутбук, планшет, 

мобільний телефон). 



7. Вчителям інформатики Задої І.Є. та Рибалці А.С., оператору 

комп’ютерного набору Каварі Т.О. надати допомогу у налаштуванні 

навчання в Zoom, Gool клас, вайбер тощо.  
8. Класним керівникам та оператору комп’ютерного набору Каварі Т. О.: 

8.1. Інформувати батьківську громадськість та учасників освітнього 

процесу про режим роботи закладу під час дистанційного навчання;  

8.2. Ознайомити всіх учасників освітнього процесу з розкладом 
навчальних занять та тривалістю уроків через освітню платформу в 

якій працює вчитель школи. 

8.3. Довести до відома батьків та учнів 5-11 класів, що консультації з 
вчителями-предметниками та оцінювання наданих робіт 

проводиться з 8.30 до 16.00. 

8.4. Щоденно контролювати залученість учнів 5-11 класів до 

синхронного режиму навчання. 
8.5. У разі неможливості учня приєднатися до онлайн-заняття, 

забезпечити надання йому необхідної інформації в телефонному 

режимі, через месенджери тощо.  
 

9. Класним керівникам 1-4 класів: 

9.1. Тримати на постійному контролі відвідування учнями навчальних 

занять та щодня звітувати про причину відсутності дітей у школі. 

9.2. Суворо дотримуватися санітарних вимого щодо питного режиму.  

9.3. Слідкувати, щоб учні під час перерв знаходилися на закріпленій за 

класом території. 

9.4. Тримати на контролі графік харчування дітей, дотримання 

санітарно-гігієнічних вимог у їдальні. 

10. Завгоспу школи Малахову Г.П.: 

10.1. Роботу технічного персоналу забезпечити у звичайному режимі. 

10.2. Провести позачерговий інструктаж технічних працівників  щодо 

дотримання протиепідемічних заходів для запобігання виникнення 

та розповсюдження коронавірусної хвороби (COVID-19) в школі. 
10.3. Забезпечити технічних працівників засобами індивідуального 

захисту. 

10.4. Забезпечити проведення вологого прибирання з використанням 

дез.розчинів в туалетах, коридорах 3-4 рази на день, миття дверних 

ручок, перил. 

10.5. Організувати доступ учнів 1-4 класів до школи на різні входи: 3, 4 
класи – вхід № 1;  1, 2 класи – вхід № 2.  

10.6. Закріпити окремі території для відпочинку учнів 1-4 класів під час 

перерв з метою запобігання скупчення дітей: 1 кл - 3 поверх, права 
сторона, 4 клас - 3 поверх, ліва сторона, 2 клас - актова зала. 3 клас 

- вестибюль. 
11. Сестрі медичній Дишук О.В.: 



11.1. Проводить повсякденну роботу, яка забезпечує створення належних 

санітарно-гігієнічних умов у навчальному закладі. 
11.2.  Перевіряти температуру у  всіх працівників закладу та учнів та 

фіксувати в журналі обліку температурного режиму. 

11.3. Тримати на жорсткому контролі проведення дезінфікуючих  заходів 

в школі. 

11.4. Проводити обробку дезинфікуючим засобом робочого місця, столу 

для ін’єкцій, шафи для зберігання медичного обладнання та 

медичних препаратів.  

11.5. Готувати (розводити) для використовуння дезінфікуючі розчини 
(хлорактивні препарати, йод активні препарати, спирти,  перекис 

водню та надкислоти) для обробки та прибирання в медичному 

кабінеті та в приміщеннях школи. 
11.6. Щоденно робити записи, щодо розведення дезинфікуючого розчину 

в «Журналі контролю за розведенням дезинфікуючого розчину».  
12.  Здійснити оновлення та актуалізацію інформації на веб-сайті.   

До 26.03.2021р., Кавара Т. О.  

 13. Координацію роботи щодо виконання наказу покласти на  заступника 

директора Романій Н.І., педагога-організатора Білу О.О. та на  завгоспа   

Малахову Г.П.  

       14. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

Директор школи     Ольга РЯБОШАПКА 

 

 

 

Ознайомлені:  

Біла О. О. 
Біличенко О. С.  

Булах Н. С.  

Воловельська І. М. 
Войцехівська Н. Г. 

Волошин І. В. 

Галушко К. А.  

Головко І. П.  
Головко Л. В. 

Данилюк К. С. 

Дишук О. В.  
Дєєва В. О. 

Задоя І. Є. 

Іванова О. В. 

Кавара Т. О. 
Кравченко Р. О. 

Краснопівцева Н. О. 

Краснопіцева Т. М. 
Кокоша П. Г. 

Коротєєв  М. О. 

Коптєвський О. Ю. 

Коптєвський Ю. М. 
Лещенко О.Г. 

ЛисенкоТ. І.  

Малахова Г. П.  
Міщенко Л. В.  

Морозов С. Л. 

Орленко В. Л. 

Половинка А. Д. 
Романій Н. І. 

Рибалка А. С. 

Стовбун Г. В. 
Смолянко Н. О. 

Стасішина О. І. 

Ступак Н. А. 

Хижняк А. Г. 
Чащіхіна О. В. 

Чумаченко О. І. 

Якушенко Н. А.  
Яковенко О. М.  

 


