
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЕСХАРІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ» 

НОВОПОКРОВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 

ЧУГУЇВСЬКОГО РАЙОНУ 

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Н А К А З

від 24.01.2022 Есхар № 22

Про продовження дистанційного 
навчання в 1-А, 3-А та 4-А класах 
у зв’язку із захворюваністю на ГРЗ

На виконання статей 6, 11 Закону України «Про захист населення від 

інфекційних хвороб», ст. 9 Закону України «Про освіту», ст. 4 Закону України «Про 

повну загальну середню освіту», відповідно до Комплексного плану заходів з 

готовності в міжепідемічний період та реагування під час епідемічного сезону 

захворюваності на грип та ГРВІ 2021-2022 років в умовах поширення 

коронавірусної хвороби, затвердженого Головою Чугуївської районної держаної 

адміністрації І.Волковим 16.09.2021 року, Положення про дистанційну форму 

здобуття загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України від 08.09.2020 № 1115, рішення педагогічної ради закладу (протокол 

№ 3 від 19.01.2022), на підставі аналізу стану захворюваності учнів 1-А, 3-А та 4-А 

класів на ГРЗ, з метою запобігання поширенню серед здобувачів освіти та 

працівників закладу гострих респіраторних захворювань органів дихання, 

раціональної організації освітнього процесу, повного виконання освітніх програм, 

н а к а з у ю :

1.Продовжити навчання за дистанційною формою в 1-А, 3-А та 4-А класах закладу з 

усіх предметів інваріантного та варіативного складників навчального плану ліцею 

на 2021/2022 навчальний рік.

24-28.01.2022
2. Учителям-предметникам, які викладають в 1-А, 3-А та 4-А класах:



2.1 Здійснювати навчання учнів за допомогою дистанційних технологій в 

синхронному режимі в обсязі не менше ЗО відсотків сумарної кількості навчальних 

годин інваріантного та варіативного складників навчального плану відповідно до 

освітніх програм та календарно-тематичного планування на 2021/2022 навчальний 

рік;

2.2 При проведенні уроків у синхронному режимі обов’язково розміщувати 

документ із посиланням на урок на гул-диску;

2.3 Дотримуватись вимог щодо структури дистанційного уроку;

2.4 Дотримуватись порядку оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти 

відповідно до чинних критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі 

загальної середньої освіти;

2.5 Дотримуватись принципу академічної доброчесності;

2.6 Дотримуватись санітарних правил і норм щодо безперервної тривалості 

навчальної діяльності з технічним*, засобами навчання.

Упродовж періоду дистанційного навчання

3.Класним керівникам 1-А, 3-А та 4-А класів:

3.1 Вести роз’яснювальну роботу з учнями та їхніми батьками щодо порядку 

організації дистанційного навчання в ліцеї в зв’язку із зростанням захворюваності на 

ГРЗ;

3.2 Підтримувати постійний зв’язок із батьками учнів із питань відвідування та 

організації навчання дітей;

3.3 Щоденно, до 8.30, повідомляти Ю.Волокітіну, секретаря-друкарку ліцею, про 

учнів, які відсутні на заняттях, та причини їх відсутності.

Упродовж періоду дистанційного навчання

3.4 Провести додаткові бесіди із здобувачами освіти та їх батьками щодо 

запобігання випадкам дитячого травматизму під час перебування на дистанційному 

навчанні -  в онлайн-режимі.

До 24.01.2022

4 О.Лоскутовій, практичному психологу ліцею, здійснювати психологічний 

супровід дистанційного навчання.



Упродовж періоду дистанційного навчання

5. Л.Малигіній, заступнику директора з навчально-виховної роботи, тримати на 

щоденному контролі питання організації дистанційного навчання.

6. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор ліцею

З наказом ознайомлені: 24.01.2022

Тетяна ГРИШАНОВА
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