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місто Київ 
управління освіти  

Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації 
спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 138 

з поглибленим вивченням предметів природничого циклу 
 

НАКАЗ 
від  19 жовтня 2020 року                                                                                     № 256-о 

 
Про організацію освітнього процесу  
з використанням технологій 
дистанційного навчання  
для учнів 11-А класу 

 
 
На виконання пункту 16 Постанови Головного державного санітарного 

лікаря України від 22.08.2020 № 50 «Про затвердження протиепідемічних заходів 
у закладах освіти на період карантину у зв'язку поширенням коронавірусної 
хвороби (СОVID-19)»,  у зв’язку з тим, що станом на 19.10.2020 учню  11-А класу 
Саржану Антону Михайловичу лікарем поставлено діагноз COVID-19 без 
підтвердження позитивним результатом тесту на COVID-19 (матеріал для тесту 
взято некоректно), з метою недопущення розповсюдження захворювання на 
COVID-19 у закладі освіти  

 
НАКАЗУЮ: 

 
1. Перевести учнів 11-А класу на двотижневу самоізоляцію з 20.10.2020 по 
01.11.2020.  
2. Організувати освітній процес для здобувачів освіти 11-А класу на період з 
20.10 по 01.11.2020 (4 навчальні дні) з використанням технологій дистанційного 
навчання відповідно до Освітньої програми 1-11-их класів закладу загальної 
середньої освіти спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №138 з поглибленим 
вивченням предметів природничого циклу Шевченківського району м.Києва на 
2020-2021 навчальний рік. 
3. Перевозниковій Н.І. – заступнику директора з навчально-виховної роботи 
забезпечити організаційні заходи та контроль здійснення освітнього процесу для 
здобувачів освіти 11-А класу на період з 20.10 по 01.11.2020 (4 навчальні дні) з 
використанням технологій дистанційного навчання.  
4. Вчителям-предметникам Сушко О.А. - вчителю української мови та 
літератури, Дмитрієнко С.Л. - вчителю хімії, Шафран М.А. - вчителю біології, 
Господарчук В.І. – вчителю математики, Шевченко В.М. – вчителю англійської 
мови, Мостицькій Т.М. – вчителю німецької мови, Пєшкіну Д.В., Цвєтковій О.М. 
– вчителям фізичної культури, Давиденку Є.А. – вчителю інформатики, 
Рижевській Т.О. – вчителю географії, Квітці І.І. – вчителю фізики, 
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Мартинюку О.О. – вчителю історії, Каюн Р.В. – вчителю зарубіжної літератури, 
вчителю мистецтва, Тупіциній В.І. – вчителю захисту України: 
- забезпечити проведення навчальних занять за затвердженим розкладом уроків на 
2020-2021 навчальний рік в асинхронному та синхронному режимі з 
використанням технологій дистанційного навчання; 
- для учнів, які не можуть взяти участь у синхронному режимі навчання з 
поважних причин (стан здоров’я, відсутність доступу до мережі  Інтернет або 
технічних засобів навчання), забезпечити здійснення навчального процесу з 
використанням інших засобів комунікації, доступних для учнів (телефонний, 
поштовий зв’язок тощо); 
- забезпечити виконання навчальних програм відповідно до затверджених 
календарних планів; 
- облік проведених уроків та поточного оцінювання учнів здійснювати у класному 
журналі. 
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 
 
 
 
Директор            Оксана АДАМЕНКО 
 
 
З наказом ознайомлені: 
Перевозникова Н.І. 
Сушко О.А 
Дмитрієнко С.Л 
Шафран М.А.  
Господарчук В.І.  
Шевченко В.М.  
Мостицька Т.М.  
Пєшкін Д.В. 
Давиденко Є.А.  
Рижевська Т.О.  
Квітка І.І.  
Мартинюк  О.О.  
Каюн Р.В.  
Тупіцина В.І. 


