
ЛІЦЕЙ№10 М. КОВЕЛЯ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

Н А К А З 

 

03.02.2022 року                                             м. Ковель        № _____ 

 

Про організацію 

дистанційного навчання  

 

  У зв’язку з високим рівнем захворюваності (24,3% від загальної кількості учнів) та з 

метою локалізації вогнища ГРВІ та COVID-19 серед учасників освітнього процесу та технічних 

працівників ліцею,  

НАКАЗУЮ:  

 1. Продовжити з  07 лютого по 11 лютого 2022 р. освітній процес  для здобувачів освіти 

1-11 класів у дистанційному форматі відповідно розкладу навчальних  занять.   

 2. Педагогічним працівникам: 

  2.1.  Забезпечити проведення навчальних занять відповідно Положення про 

дистанційну форму (наказ МОН України від 08.09.2020 р. № 1115, лист МОН України від 

02.11.2020 р.  № 1/9-609), методичних рекомендацій щодо організації дистанційного навчання  

в школі (лист МОН України № 22.1/12-Г-372 від 18.06.2020 р.). за допомогою дистанційних 

технологій відповідно розкладу уроків для здобувачів освіти  на електронній освітній 

платформі Google G-Suite Eduсation за онлайн сервісами та інструментами – Google Meet,  

Google Classroom,  Zoom,  Classtime, «На урок». 

  2.2. Дистанційне навчання учнів проводити з дому  за умови наявності технічних 

можливостей відповідно поданої заяви. 

  2.3.  Створювати умови для забезпечення повноцінної участі в освітньому процесі 

осіб з особливими освітніми потребами, попередньо погодивши їх з одним з батьків учня. 

   2.4. У класному журналі зазначати режим проведення (синхронний, асинхронний) 

конкретного навчального заняття; відмітку про відсутність учня робити лише під час 

навчального заняття в синхронному режимі. 

  2.5. Проведення всіх навчальних занять (незалежно від режиму проведення) 

датувати відповідно до календарно-тематичного планування. 

  2.6. Не менше 30% навчального часу передбаченого календарно-тематичним 

планом з предмету організовувати в синхронному режимі. 

 3. Класним керівникам 1-11 класів та учителям-предметникам:  

  3.1.  Довести  інформацію п.1, 2 до учнів ввірених класів та їхніх батьків. 

3.2. Відповідати на дзвінки дирекції. 

3.3. Перевіряти електронну пошту та оперативно відповідати на листи.  

 4. Дирекції забезпечити контроль за якістю дистанційного навчання виконання, 

навчальних планів і програм з предметів у 1-11 класах. 

 5. Заступнику директора з господарської роботи – Котович Г.І.:  

  5.1. Організувати безперебійну роботу усіх систем закладу та виконання трудових 

обов’язків працівниками  під час дистанційного навчання. 

  5.2. Забезпечити збереження майна.  

  5.3. Провести генеральне прибирання примішень ліцею з обов’язковим 

використанням дезінфікуючих засобів. 

 6. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

Директор         Максим СЕЛІВОНЧИК  

 


