
УКРАЇНА
ЧЕРКАСЬКА ГІМНАЗІЯ № 31

Черкаської міської ради Черкаської області

НАКАЗ

Від   22 .09.2021                                                                                           №228

Про   навчання учнів гімназії
 з 23 вересня 2021 року

         Відповідно до постанови Кабінету Міністрів   України   від   09.12.2020 
№1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних 
протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України 
гострої   респіраторної   хвороби    COVID-19,    спричиненої   коронавірусом 
SARS-CoV-2» (зі змінами), 

НАКАЗУЮ:

1.  Перевести  5-11 класи гімназії   на  навчання з використанням технологій 
дистанційного навчання з 23 вересня  2021 року до  прийняття окремого рішення 
міських органів.

2.  Вчителям, які викладають у 5-11 класах:  
2.1. Проводити уроки в режимі дистанційних технологій платформи 

CLASSROOM згідно розкладу, складеному для учнів 5-11 класів,  протягом 
визначеного терміну перебування  учнів на дистанційному навчанні.

                                                      Постійно, протягом названого терміну
         2.2. Уроки проводити з класних приміщень, закріплених за класами, та 
відповідно календарного планування, вести постійний облік проведених уроків, 
проводити запис у класних журналах,  обліковувати відвідування учнів 
дистанційних уроків,  виставляти оцінки за перевірені роботи тощо
                                                                  Протягом визначеного терміну.
                 

3. Класним керівникам 5-11 класів:
3.1. Повідомити батьків та учнів про перехід на навчання в режимі  

дистанційних технологій  на відповідний термін. 
                                                                                  22 вересня  2021 року
3.2. Провести в дистанційному режимі  і записати в класні журнали бесіди про 

правила поведінки одержувачів освіти під час перебування вдома на 
дистанційному навчанні.

                                                                                     23 вересня 2021 року 



 3.3. Підтримувати постійний   контакт з батьками учнів,  в разі необхідності 
проводити роз’яснювальну роботу серед учнів та батьків щодо ситуації, яка 
склалася в навчальному закладі.

                                                   Постійно, протягом визначеного терміну

      4. Заступникам директора з навчально-виховної роботи Близнюк Н.О. та  
Матвєєвій Н.П. 

4.1. організувати постійний контроль за повноцінним  проведенням 
дистанційних уроків вчителями в  середній та старшій школі   з використанням  
платформи CLASSROOM, поясненням нового матеріалу, проведенням 
оцінюванням тощо. 

                                                Постійно, протягом визначеного терміну 

     4.2. Розмістити даний наказ на сайті гімназії для ознайомлення батьків, учнів 
та  зацікавленої громадськості.

                                                  23  вересня   2021 року  
                                                                        

           5.    Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

               
               В.О. директора                                                    Н.П.Матвєєва                                         

                                                                                   
     
     


