
                                         Комунальний заклад освіти 

«Середня загальноосвітня школа №96» 

Дніпровської міської ради 

 

 

НАКАЗ 

 

16.03. 2020       №59- од 

 

Про дистанційне навчання 

учнів під час карантину 

 

На виконання Постанови Кабінету Міністрів  № 211 від 11.03.2020 р. 

«Про запобігання поширенню на території України коронавірусу СОVID-19», 

відповідно до статті 29 Закону України «Про захист населення від інфекційних 

хвороб» та листа Міністерства освіти і науки № 1/9-154  від 11.03.2020 р. в місті 

Дніпрі призупинити освітній процес у закладах освіти з 12.03.2020 р. по 

03.04.2020 р., відповідно до листа Міністерства освіти і науки № 1/9-160  від 

13.03.2020 р., листа управління освіти департаменту гуманітарної політики 

Дніпровської міської ради №1/44 від 2.03.2020 р. 

Згідно з Положенням про дистанційне навчання, затвердженим наказом 

Міністерства освіти і науки № 466  від 25.04.2013 р., зареєстрованим в 

Міністерстві юстиції України 30.04.2013 р. за № 703/23235 (пункт 2.2, 2.4, 2.10, 

4.2, 4.3, 5.2)., 5.2). 

Керуючись законами України «Про загальну середню освіту», «Про 

забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» (зі 

змінами), «Про захист населення від інфекційних хвороб» (зі змінами), вимогами 

ДСанПІН 5.5.2.008-01 «Державні санітарні правила і норми влаштування , 

утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-

виховного процесу», відповідно до затвердженого Плану заходів щодо захисту 

населення від захворюваності на грип та гострі респіраторні інфекції (ГРВІ)  на 

території м. Дніпра на 2020-2022 роки 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Запровадити дистанційне навчання для учнів 1-11 класів з використанням 

платформи Google Classroom. 

З 12.03.2020 р. 

2. Педагогічним працівникам забезпечити з 12.03.2020 р. представлення на 

платформі Google Classroom уроків дистанційного навчання відповідно до 

календарно-тематичного плану занять: 

2.1. Навчально-методичні матеріали (основні і додаткові, посилання на 



інформаційні ресурси в мережі Інтернет також на аудіо- та 

відеоматеріали); 

2.2.Завдання для поточного контролю; 

2.3.Критерії оцінювання; 

2.4.Зараховувати бали лише у день навчального заняття за розкладом; 

2.5.Облік результатів поточного контролю проводити у журналі обліку 

успішності учнів. 

3. Заступнкам директора з навчальної роботи Коваль Н.В., Деркач І.О. 

проводити консультування педагогів щодо дистанційного навчання. 

4. Класним керівникам 1-11 класів з 12.03.2020 р. інформувати учнів та 

батьків щодо дистанційного навчання. 

5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

Директор школи      Н.Л.Моргуль 


