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Про органiзацiю освiтнього процесу
в 20221202З навчальному роцi
в умовах во€нного стану

Вiдповiдно до постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраIни вiд 24 червн я 2О22
року м711 <про початок навчалъного року пiд час дii правового режиму
военного стану в Украiъi>> та з метою органiзацiт безпечного якiсного освiтнього
процесу у 20221202з навчальному роцi, керуючись нормативно-правовими
документами:

ЗаконоМ УкраIнИ <ПрО ocBiTy>>, <ПрО повнУ загальну середню ocBiTy>,
<про внесення змiн до деяких законiв Украiни в сферi освiти щодо
врегулюВаннЯ окремиХ питанЬ ocBiTHboT дiяльностi в умовах военного стану))
(j\b7325 вiд 28.04.2022), <Про забезпечення функцiонування украiнськоi мови як
державноi>> та iнших;
Указом Президента Украiпи вiд 16 березня 2022 року М 14з <Про
загальнонацlонаЛьну хвилину мовчання за загиблими внаслiдок збройноi
агресiТ РосiйськоТ Федерацii проти Украiни>> ;

Постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 24 червн я 2О22 року J\Ъ71 1

<Про rrочаток навч€Lпьного року пiд час дii правового режиму воснного стану в
YKpaiHi>;

Розпорядженням Кабiнету MiHicTpiB УкраIни вiд 14 грудня 2О16 р. J\b 988-

р (Про схваJIення КонцепцiТ реалiзацii державноТ полiтики у сферi
реформування загальноi середньот освiти <<нова укратнська школа>> Ёа
перiод до 2029 року);
Санiтарним регламентом для закладiв загальноТ середньоТ освiти,
затвердженого наказом MiHicTepcTBa охорони здоров'я Украiни вiд 25.09.202о
J\ъ2205, зареестрованого в MiHicTepcTBi юстицii Украiни 10 листопада2О2О року
за JфlIIIlЗ5З94:

на виконання Щержавних стандартiв повноi загальноi середньот освiти:

на piBHi почаmковоi'освimu (в l - 4 класах) - Щержавного стандарту



початковоi освiти (затвердженого Постановою КМУ вiд21 лютого 2018 року NЬ
87);

на piBHi базовоi cepedHboi' освimu;
в 5 класах - Щержавного стандарту базовот середньот освiти (затвердженого

постаноВою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд зо.оg.2020 р. Jф 898);
в б - 9 класах - Щержавного стандарту базовоi та повноТ загалъноi середньоТ
освiтИ (затвердЖеногО ПостаноВою КМУ вiд 23 листопад а2011 року JФlЗ92);
на piBHi профiльноl' сереdньоi' ocBimz.z (в 10 - |l/l2 класах) - Щержавного
стандарту базовот та повнот загальноi середньот освiти (затвердженого
Постановою КМУ вtд 2З листопад а 2011 року JФ 1З 92);
типових ocBiTHix програм для закладiв загальнот середньоi освiти -
на piBHi почаmковоТ освimч:
ТиповоТ освiтнъоТ програми для учнiв 1-4 класiв закладiв загальноТ середньоТ
освiти, розробленот пiд керiвництвом о. я. Савченко (затвердженоi наказом
MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни вiд 12.08.2022 м 74з), на piBHi базовоi
середньоi освiти:
на piBHi базовоi сереOнъоi освimuз у 5 класах Типовот ocBiTHbol
програмИ для 5 - 9 клаСiв заклаДiв загалЬноi сереДньоi освiти (затвердженоi
нак€Lзом MiHicTepcTBa освiти i науки УкраiЪи вiд lg.02.2O2l м 2з5),
у б - 9 класах - ТиповоТ ocBiTHboi програми закладiв загальноi середнъоi
освiти II ступеня (затвердженоi наказом MiHicTepcTBa освiти i науки УкраТни
вiд 20.04. 2018 JФ 405);
на piBHi профiлъноТ сереdнъ оi освimи - ТиповоТ ocBiTHboi програми
закладiв загальноi середньоi освiти III ступеня (затвердженоi наказом
MiHicTePcTBa освiти i науки УкраТни вiд 2о.04.2018 J\ъ 408 у редакцii наказу
MiHicTepcTBa освiти i науки УкраТни вiд 28.11 .2Ol9 J\Ъ 149з зi змiнами);
Наказiв 1VIiHicTepcTBa освiти i науки УкраiЪи:
ВiД 28,03 ,2022 Ns 274 uПРО ДеЯКi ПИТаНня здобуття загаJIьноI середньоi освiти та
освiтньогО процесу в умовах во€нного стану)), вiд 2о.02.2о02 J\ъ 128 uПро
затвердження Нормативiв даповнюваностi груп дошкiльних навчальних
закладiв (ясел-садкiв) компенсуючого типу,класiв спецiальних загальноосвiтнiх
шкiл (шкiл-iнтернатiв), груп подовженого дня i виховних груп загалъноосвiтнiх
навч€UIьних закладiв ycix типiв та Порядку подiлу класiв на групи при'вивченнi
окремих предметiв узагальноосвiтнiх навчалъних закладах)), заресстрований в
MiHicTepcTBi юстИцii УкраТни б березня2002р.за Ns22916517 (зi змiнами);
положення про iнституцiйну та Дуальну форми здобуття повноi загальнот
середньоi освiти, затвердженого наказом MiHicTepcTBa освiти i науки УкраiЪи 2З
квiтня 2019 року J\b 536 (у редакцii наказу MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни
ВiД 10 ЛЮТОГО 202l РОКУ J\Ъ 160), Заресстрованим в MiHicTepcTBi юстицiт украiни
22 травня 2019 р. за J\Ъ 54713З5 18;
положення про iндивiдуалъну форму здобуття повнот загальнот середньоi
освiти, затвердженого наказом MiHicTepcTBa освiти i науки УкраТни 12.01.20lб



М 8 (у редакцii наказу MiHicTepcTBa освiти i науки УкраТни вiд 10 лютого 202[
рокУ J\b l60), заресстрованим в MiHicTepcTBi юстицiТ Украiни 0З лютого 2016 р.
за }lЪ |84l28Зl4;
Положення про дистанцiйну форму здобуття повноi загальноТ середньоi
освiти, затвердженого наказом MiHicTepcTBa освiти i науки УкраТни вiд
08.09.2020 Jф 1115, заресстрованим в MiHicTepcTBi юстицii УкраТни 28 вересня
2020 р. за J\Ъ 941^lЗ522Щ;

Порядку зарахування, вiдрахування та переведення учнiв до державних
Та коМУнальних закладiв освiти для здобуття повноi загальноi середньоi освiти,
затвердженого наказом MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни
16.04.2018 J\b З67 , заресстрованим в MiHicTepcTBi юстицii Украiни 05 травня
2018 р за Jtlb 564lЗ20|6;
Порядку переведення учнiв (вихованцiв) закладу загальноi середньоi освiти до
наступного класу, затвердженого наказом MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни
|4.07.2015 J\Ъ 762 (у редакцii наказiв MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни J\Ъ 621

вiд 08.05.2019, J\Ъ 268 вiд 01 .0З.202|), заресстрованим в MiHicTepcTBi юстицii
УкраТни З0.07.20 l 5 за Ns 924/27З69;

НАКАЗУЮ:

1. Навчальний р\к 20221202З розпочати в Щень знань 0I.09.2022 року.
2. Визначити форму освiтнього процесу - дистанцiйна.
З. Затвердити наступну структуру 20221202З навчального року та режим

роботи (додаток 1).

4. Затвердити фактичну мережу та контингент учнiв на 20221202З

навчальний piK (додаток 2).

5. Затвердити навчальний план та освiтню програму на 20221202З

навчulJIьний piK.

6. Закрiпити за кожним педагогiчним працiвником робоче мiсце, оснащене
необхiдною оргтехнiкою для здiйснення освiтнього процесу в

дистанцiйному режимi (додаток 3).

7. Педагогiчним працiвникам:
7.I. Щетально ознайомитись з Методичними рекомендацiями щодо
органiзацiТ освiтнього процесу у 20221202З навчальному роцi;
7.2. Щистанцiйне навчання здiйснювати на единiй освiтнiй платформi
Google Workspace згiдно тижневого навантаження та вiдповiдно до

розкладу занять (додаток З);

7.3. Розклад занять, режим роботи, результати навчальноi дiяльностi учнiв
доводити до вiдома учнiв та ik батькiв постiйно;



7,4, ОрГанiзуватИ освiтнiй процес для учнiв, якi не мають технiчних
можливостей працювати на освiтнiй платформi, з використанням viьеr, е-
пошти та iнше;
7.5. Скласти графiк групових та iндивiдуальних консультацiй для
надолуження навч€Lпьного матерiалу та подати його до учбовоI частини i
довести до вiдома учнiв, батъкiв;
7,6, Здiйснювати поточне, тематичне та пiдсумкове оцiнювання
навчальНих досяГненЬ учнiВ згiдно нормативних документiв;
7,7, Суворо дотримуватися вимог санiтарного регламенту щодо тривалостi, онлайн-уроку з використанням оргтехнiки та аJIгоритму дiй пiд час
оголошення сигналу <ТРИВОГА) (додаток ;

7,8 особливу увагу придiлити виявленню рiвня засвосння навчального
матерiалу здобувачами освiти за минулий навчальний pik та внести змiни
до кЕLлендарного планування з урахуванням отриманих результатiв;
7,9, В разi потребИ викорисТовувати матерiали Всеукраiнськоi школи
онлайн https ://lms. c-school.net.ual.
7,I0' Використовувати В ocBiTHboMy процесi навчальнУ лiтературу та
навчальнi програми, що мають грифи <<Рекомендовано MiHicTepcTBoM
освiти i науки Украiни>, <<Схвалено для використання в ocBiTHboMy
процесi>> або висновок <<схвалено для використання в загальноосвiтнiх
навчапьних закладах>) з зазначенням наказу мон та затвердхtенням в
MiHicTepcTBi юстицii УкраТни;
7,1l, ЩоденнО о 9-00 проводиТи хвилиНу мовчання за спiввiтчизниками,
загиблими внаслiдок збройноi агресiТ росiйсъкоi федерацii проти УкраiЪи;
7,|2,проiнформувати та надати допомогу батькам щодо можливостi
органiзацii iндивiдуальноi форми здобуття освiти (екстернату, сiмейноi);
7,1З.Користуватисъ порадами фахiвцiв з психологiчноТ пiдтримки,
наведенимИ В роздiлi 2 IнстрУктивно-методичних рекомендацiй щодо
органiзацii освiтнього процесу та викладання навчzLлъних предметiв у
закладаХ загалъноТ середньоi освiти у 202212023 навчальному роцi.
7,14. Забезпечити якiсне впровадження державного стандарту базовоi
середньоТ освiти в 5 класi (НУIП);
7,15,ОрганiзуватИ навчаннЯ дiтей, якi перебувають за межами УкраТни;
7,16, Класним керiвникам щоденно звiтувати про вiдвiдування учнями
онлайн-занять, а в разi невiдвiдування учнем ypoKiB протягом l0 днiв
повiдомляти адмiнiстрацiю та надавати iнформацiю до вiдповiдноi
служби. Попередити батькiв про ik персонаJIьну вiдповiдальнiсть за
навчання власних дiтей.

8. Асистентам вчителя:
8,1, Внести змiни, доповнення до iндивiдуальних програм розвитку дiтей з
ооп.
8,2. Скласти плани роботи з учнями якi мають особливi ocBiTHi проблеми.



8.з. Разом з учителями скласти iндивiдуалъну траскторiю розвитку дитини.
9. Заступнику директора з НВР:
8,1. НаДаТИ iНфОРМаЦiйНО-методичне забезпечення педагогам з питань
органiзацii освiтнього процесу У 202212023 навчальному роцi.
8.2. Вiлкориryвати розклад iндивiдуальних консультацiй для надолуження
програми.
8.з. Здiйснювати постiйний контролъ за якiстю проведення навчання за
листанцiйною формою.
8.4. Скласти графiки написання контрольних робiт учнями, якi навчаютъся за
екстернатною або сiмейною формою навчання.
8,5. За необхiднiстю оформити документи та органiзувати iндивiдуальне
навчання для учнiв, якi мають потребу.
8.6. Проаналiзувати проходження педагогами курсового пiдвищення
квалiфiкацii з питань впровадження iдей НУШ в 5 класi та з питань органiзацii
дистанцiйного навчання (iнформатична грамотнiсть) та за потреби направити на
вищезазначенi курси вчителiв закладу.
9. Координацiю дiй щодо виконання даного наказу покласти на заступника
директора з НВР Романiй H.I.
10. Контроль залишаю за собою. 

/

Щиректор школи ОЛЬГа РЯБОШАПКА
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