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КЛЕПАЛІВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС: 

ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА I II СТУПЕНІВ - ДОШКІЛЬНИЙ 
НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КЛЕПАЛІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

БУРИНСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

НАКАЗ 

41723,Сумська область Буринський район с.Клепали,вул.. Центральна,! 
тел..5-73-40 Е-шаіІ: к1ера1І5Іюо1а@і.иа 

від 13 жовтня 2020 року № 48-ОД 

Про організацію освітнього процесу 
із використанням технологій дистанційного 
навчання у закладі освіти 

Відповідно до Листа Міністерства освіти і науки України «1/9-527 від 
17.09.2020р. «Щодо підготовки та проведення місцевих виборів у приміщеннях 
закладів освіти», Листа МОН України «1/9-575 «Про вжиття заходів із протидії 
розповсюдженню СОУГО - 19», рішенням педагогічної ради закладу освіти від 
13.10.2020 року протокол №2 та з метою дотримання карантинних та 
санітарних вимог під час проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року у 
приміщенні освітнього закладу, 
НАКАЗУЮ: 
1. З 22.10 по 23.10 2020 року організувати у Клепалівському НВК освітній 

процес із використанням технологій дистанційного навчання. Перевести 
частково на дистанційну роботу на дому педагогічних працівників ЗЗСО. 

2. Робочим часом педагогічних працівників вважати діючий розклад занять. 
Якщо вчитель не має можливості надавати освітні послуги вдома, він має 
право відвідувати заклад для використання ІКТ в свій робочий час. 

3. Упродовж робочого часу, визначеного ПВТР, працівники зобов'язані: 

виконувати обов'язки, передбачені трудовим договором, відповідати на 
дзвінки керівника; 

перевіряти електронну пошту та оперативно відповідати на листи; 

організувати та проводити за розпорядженням керівника навчальний 
процес за допомогою дистанційних технологій; 

складати або корегувати навчальні плани, готувати навчальні матеріали, 
писати конспекти уроків; 



керувати дистанційним навчанням учнів: розробити завдання, 
здійснювати в телефонному режимі консультації, перевіряти домашні 
завдання через доступний мобільний додаток, надсилати тести для 
перевірки знань учнів та інше (згідно плану). 

4. Безпосередній керівник контролює, як працівники дотримуються вимог 
пункту 2,3 цього наказу та ініціює питання щодо вжиття заходів за 
дотриманням режиму дистанційної роботи на дому. 

5. Дворніченко Т.В., вчителю відповідальному за роботу шкільного сайту , 
розмістити наказ на сайті освітнього закладу до 15.10.2020 року. 

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

Директор Ольга ЛОПАТА 


