
Витяг з ПРОТОКОЛу № 4 
засідання педагогічної ради  

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 138 
з поглибленим вивченням предметів природничого циклу 

 
29.10.2021    м. Київ 
 
Присутні: педагогічні працівники школи 
Відсутні: Мартинюк О.О., Ченчик О.А., Плотницька Н.В., Антонова В.Г. 
 

ТЕМА: ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ШКОЛІ  
 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про організацію освітнього процесу в школі з 01 листопада 2021 року 
(інформація заступника директора з навчально-виховної роботи 
Перевозникової Н.І.). 

 
 

СЛУХАЛИ: 
Перевозникову Н.І., яка ознайомила, що з 01 листопада  2021 року на 

виконання наказу Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 29.10.2021 № 166 
«Про організацію освітнього процесу в закладах освіти міста Києва в умовах 
«червоного» рівня епідемічної небезпеки», у зв’язку з встановленням у місті 
Києві з 00.00 годин 01 листопада 2021 року «червоного» рівня епідемічної 
небезпеки поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом   SARS-CoV-2 у школі освітній процес буде відбуватися з 
використанням технологій дистанційного навчання. 

Навчальні заняття будуть відбуватися в онлайн режимі з використанням 
засобів відеоконференцій: Zoom, Skupe, Viber, Goog Meet за затвердженим 
розкладом на І семестр 2021-2022 навчального року. 

Прошу дотримуватися Санітарного регламенту для закладів загальної 
середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я від 
25.09.2020 № 2205 (далі Санітарного регламенту) та не перевантажувати 
надмірним обсягом домашніх завдань здобувачів освіти різних вікових 
категорій. 

Домашні завдання та додатковий матеріал до уроку викладати на 
платформі Google Class. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

1. Адаменко О.В., яка зазначила, що на сайті школи буде розміщено 
інформацію про: 

- Нормативні документи щодо організації дистанційного навчання; 
- Розклад уроків; 
- Інтерактивні матеріали для уроків; 



- Електронні освітні ресурси, які використовуються під час дистанційного 
навчання; 

- Корисні посилання для учасників освітнього процесу під час 
дистанційного навчання. 

2. Власенко О.М., яка нагадала вимоги до ведення «електронного 
журналу», обов’язкову фіксацію обліку відсутніх учнів, дотримання 
календарно-тематичного планування та виконання Освітньої програми школи. 

3. Хоменко О.В., яка наголосила про дотримання санітарних вимог під 
час навчання здобувачів освіти початкової школи щодо тривалості занять 
онлайн, відсутність домашніх завдань для учнів перших класів та мінімальний 
обсяг – для учнів 2-4-их класів. Забезпечити виконання домашніх завдань під 
час групи продовженого дня.  

4. Левінська З.С., яка нагадала про виховний процес школи під час 
дистанційного навчання: робота гуртків, загальношкільні заходи, участь у 
конкурсах тощо, години спілкування з здобувачами освіти та батьками. 

 
УХВАЛИЛИ: 
1.1. З 01 листопада  2021 року у зв’язку з встановленням у місті Києві 

«червоного» рівня епідемічної небезпеки поширення гострої респіраторної 
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом   SARS-CoV-2 у школі освітній 
процес буде відбуватися в онлайн режимі з використанням технологій 
дистанційного навчання відповідно до положення про дистанційне навчання 
З 01.11.2021 
Відповідальні: адміністрація школи, педагогічні працівники  

1.2. Навчальні заняття (гуртки) будуть відбуватися в онлайн режимі з 
використанням засобів відеоконференцій: Zoom, Skupe, Viber, Goog Meet за 
затвердженим розкладом на І семестр 2021-2022 навчального року з 
дотримуванням Санітарного регламенту. Домашні завдання та додатковий 
матеріал до уроку викладати на платформі Google Class, враховуючи вікові 
категорії здобувачів освіти.  
З 01.11.2021 
Відповідальні: адміністрація школи, педагогічні працівники  

1.3. Розмістити на сайті інформацію про: 
- Нормативні документи щодо організації дистанційного навчання; 
- Розклад уроків; 
- Інтерактивні матеріали для уроків; 
- Електронні освітні ресурси, які використовуються під час дистанційного 
навчання; 
- Корисні посилання для учасників освітнього процесу під час 
дистанційного навчання. 
01.11.2021 
Відповідальні: Перевозникова Н.І., Веселицька Н.В. 

1.4. Дотримуватися вимог щодо ведення електронного журналу в системі 
«Єдина школа»  
Постійно 



Відповідальні: Власенко О.М., педагогічні працівники 
1.5. Довести до відома батьківської громадської, інформацію, зазначену в 

п.п.1.1 та 1.2 п.1 ухвали педагогічної ради від 29.10.2021 
29.10.2021-30.10.2021 
Відповідальні: адміністрація школи, класні керівники 1-11-их класів 

 
 

 

Директор 

Голова педагогічної ради школи                                             О.В.АДАМЕНКО 

 

 

Секретар                                                                                     В.І.ГОСПОДАРЧУК  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


