
 
 

УКРАЇНА 

СЛАВУТИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

СЛАВУТИЦЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІІ 

СТУПЕНІВ № 1 ВИШГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

______________________________________________________________________ 
пр. Дружби Народів, 19, м. Славутич, Вишгородський район, Київська область, 07101  

Тел.(04579) 2-38-56; 2-38-57  Е-mail: school1slavutich@ukr.net  Веб-сайт: http://school1slavutych.org.ua/  
Код ЄДРПОУ 25294161 

 

НАКАЗ 

 

04.02.2022                                      м. Славутич                                               № 23 

 

Про продовження  дистанційної 

форми навчання учнів 1-11 класів 

 
На виконання рішення позачергового засідання Славутицької міської 

постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій (протокол №3 від 04.02.2022 року), на підставі наказу управління освіти і 

науки Славутицької міської ради Вишгородського району Київської області від 

04.02.2022 року  №19 «Про продовження дистанційної форми навчання учнів 1- 

11 класів»,  з метою  якісного виконання освітніх програм та навчальних планів 

 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Продовжити освітній процес для  учнів 1-11 класів  з використанням  

технологій дистанційного  навчання з 07.02.2022 року по 11.02.2022 року. 

2. Здійснювати  дистанційне навчання учнів 1-11 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,  телеграм 

каналі інформацію про порядок організації дистанційного навчання.  

6. Заступнику директора з навчально-виховної роботи   Тетяні Яковенко 

забезпечити дотримання розкладу навчальних занять під час здійснення 

освітнього процесу із використанням технологій дистанційного навчання. 
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 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 1-11 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 1-11 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


