
МАСЕВИЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ 
РОКИТНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

НАКАЗ

2021 року

Про організацію дистанційного 
навчання у закладі освіти

с. Масевичі №57

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 
08.09.2020 № 1-115 «Деякі питання організації дистанційного навчання», 
беручи до уваги лист Міністерства освіти і науки України від 02.11.2020 
№ 1/9-609 «Щодо організації дистанційного навчання», лист відділу освіти, 
молоді та спорту Рокитнівської селищної ради від 25.03.2021 р. № 171, 
Протокол №3 позачергового засідання комісії з питань техногенно- 
екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Рокитнівської селищної ради 
від 25.03.2021 року, на підставі рішення педагогічної ради від 25.03.2021 
року №8 у зв’язку з різким погіршенням епідемічної ситуації на території 
Рокитнівської селищної ради, пов’язаної з гострою респіраторною хворобою 
СОУГО-19, спричиненою коронавірусом 8АЯЗ-СоУ-2, та з метою 
забезпечення можливості реалізувати право здобувачів освіти на якісну та 
доступну освіту, запобігання поширенню хвороби серед працівників та учнів 
ліцею

НАКАЗУЮ:

1 .Забезпечити здобуття повної загальної середньої освіти за дистанційною 
формою навчання, а також використання технологій дистанційного навчання 
з 29.03.2021 року до покращення епідеміологічної ситуації.
2. Відповідальним за організацію дистанційного навчання призначити 
заступника директора з НВР КРУПЕНЮ О.В.
3. Відповідальному за організацію дистанційного навчання КРУПЕНІ О.В.:
3.1. Забезпечити регулярне відстеження результатів навчання учнів, 
здійснювати моніторинг і контроль якості дистанційного навчання.

Постійно
3.2. Облік робочого часу та оплату праці педагогічних працівників здійснити 
відповідно до Кодексу законів про працю України, Законів України «Про 
оплату праці», «Про повну загальну середню освіту» та інші.

Постійно



З.З.Розробити та подати на затвердження графік проведення додаткових 
корекційно-розвиткових занять з використанням технологій дистанційного 
навчання.

До 29.03.2021
4.Педагогічним працівникам ліцею:
4.1. Освітній процес під час дистанційного навчання організовувати з 
використанням інформаційно-комунікаційних систем, комунікаційних 
онлайн сервісів Ооо§1е Мееі, 2оош, Моосіїе.

Постійно

4.2.Оцінювання результатів навчання учнів проводити відповідно до 
критеріїв, визначених МОН України.

Постійно
4.3.Самостійно визначати режим (синхронний, асинхронний) проведення 
навчальних занять.

Постійно
4.4. Дистанційне навчання здійснювати відповідно до освітньої програми 
закладу освіту, забезпечувати виконання здобувачами освіти державних 
стандартів.

Постійно
4.5. Створювати умови для забезпечення повноцінної участі в освітньому 
процесі для дітей з особливими освітніми потребами.

Постійно
4.6. Підвищувати кваліфікацію щодо використання інформаційно- 
комунікативних технологій в освітньому процесі.

Постійно
5.Вчителю інформатики КОВАЛЬЧУК В.В. на веб-сайті закладу 
оприлюднити інформацію про забезпечення здобуття освіти за дистанційною 
формою.

б.Контроль

Директор лі 
З наказом о

аного наказу залишаю за собог

с/и

До 26.03.2021

л.м.смик


