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НАКАЗ 

 

31.01.2022                                      м. Славутич                                           № 19 

 

Про дистанційну форму  

навчання учнів 1-4 класів 

 
На виконання рішення позачергового засідання Славутицької  постійної 

комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій  

(протокол №2 від 31.01.2022 року), на підставі наказу управління освіти і науки 

Славутицької міської ради Вишгородського району Київської області від 

31.01.2022 року  №15 «Про дистанційну форму навчання учнів 1- 4 класів», з 

метою запобігання поширення інфекційних захворювань та якісного виконання 

освітніх програм та навчальних планів 

 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Організувати  з 01.02.2022 року по 06.02.2022 року освітній процес для  учнів 

1-4 класів  з використанням  технологій дистанційного  навчання. 

2. Здійснювати  дистанційне навчання учнів 1-4-х класів  за допомогою 

електронної цифрової платформи Microsoft Office 365 (Microsoft Teams). 

3. Забезпечити дотримання академічної свободи педагогічних працівників щодо 

вибору та використання електронних освітніх ресурсів для здійснення 

освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання. 

4. Організувати роботу вчителів у режимі дистанційного навчання із 

залученням електронних ресурсів. 

5. Соціальному педагогу Яні Івановій розмістити на сайті закладу,  

телеграмканалі інформацію про порядок організації дистанційного навчання.  
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6. Заступнику директора з навчально-виховної роботи   Тетяні Яковенко 

забезпечити дотримання розкладу навчальних занять під час здійснення 

освітнього процесу із використанням технологій дистанційного навчання. 

7. Заступнику директора з навчально-виховної роботи  Наталії Сивець надавати 

інформаційну та методичну допомогу педагогам закладу щодо  використання 

різних ресурсів для організації дистанційного навчання. 

8. Учителям 1-4-х класів: 

8.1. забезпечити проведення навчальних занять відповідно до тижневого 

навантаження та затвердженого розкладу; 

8.2. здійснювати освітній процес в синхронному або асинхронному режимі з 

дотриманням вимог чинного Положення про дистанційну форму 

здобуття повної загальної середньої освіти, Санітарного регламенту для 

закладів загальної середньої освіти. 

9. Класним керівникам 1-4-х класів забезпечити співпрацю з батьками через 

групи у соціальних мережах (Viber, Telegram, Facebook тощо) для 

координації дистанційного навчання; 

10. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.  

 

 

 Т. в. о. директора закладу                                        Наталя   ВІТКАЛОВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аркуш ознайомлення з наказом від 31.01.2022 № 19 

«Про дистанційну форму навчання учнів 1- 4 класів» 

 

№ 

з/п 

Прізвище, ініціали Посада  Дата Підпис 

1.  Агеєва Г. вчитель фізичної культури   

2.  Войтович В. вчитель інформатики    

3.  Гапоненко О. вчитель фізичної культури   

4.  Гонтар М. вчитель початкових класів   

5.  Дідовець Т. завідувач господарством   

6.  Іванова Я. соціальний педагог   

7.  Карлова Г. вчитель музики   

8.  Коробчук Г. вчитель початкових класів   

9.  Коломієць С. асистент вчителя   

10.  Мандровна Н. вчитель іноземної мови   

11.  Макогонюк С. вчитель початкових класів   

12.  Мацапура І. вчитель початкових класів   

13.  Мельник Н. асистент вчителя   

14.  Міненко О. вчитель іноземної мови    

15.  Нижник Т.П. вчитель початкових класів   

16.  Побєдіна О. вчитель іноземної мови   

17.  Павленко М. вчитель іноземної мови   

18.  Рябченко О. вчитель української мови та 

літератури 

  

19.  Романова Н. вихователь групи подовженого дня   

20.  Сивець Н. заступник директора з НВР   

21.  Ходос О. вчитель української мови та 

літератури 

  

22.  Тимошенко Н. вчитель початкових класів   

23.  Чеботар О. вчитель іноземної мови   

24.  Черняк Л. вчитель початкових класів   

25.  Червяк О. вчитель початкових класів   

26.  Цулун О. вчитель початкових класів   

27.  Яковенко Т. заступник директора з НВР   

 

 

 

 

 

 

 


