
ХАРКІВСЬКИЙ ПРИВАТНИЙ ЛІЦЕЙ

"ШКОЛА "РАНОК"

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

НАКАЗ

11.03.2022                                                                                               № 23 - ОД

Про відновлення освітнього процесу

з використанням технологій

дистанційного навчання

У зв’язку із введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента

України від 24.02.2022 № 64/2022, враховуючи рекомендації МОН України

від 06.03.2022 № 1/3371-22

НАКАЗУЮ:

1. Відновити з 14.03.2022 року освітній процес у ШКОЛА «РАНОК» за

дистанційною формою навчання за затвердженим режимом та розкладом

роботи закладу на ІІ семестр 2022 року.

2. Призначити заступника директора з навчально-виховної роботи

відповідальною особою за організацію освітнього процесу з використанням

технологій дистанційного навчання.

3. Заступнику директора з НВР Назаренко Л.В.:

3.1. Здійснювати контроль за виконанням освітніх програм.

Термін: з 14.03.2022

3.2. Надавати методичну допомогу педагогічним працівникам під час

здійснення освітньої діяльності.

Термін: з 14.03.2022

3.3. Здійснювати контроль за освітнім процесом шляхом присутності на

онлайн-уроках Google ZOOM, Meet; завдань на Google Classroom, Мій клас

Термін: з 14.03.2022

4. Класним керівникам 1-11 класів:

4.1. Попередити здобувачів освіти та їхніх батьків про відновлення освітнього

процесу з 14.03.2022 через дистанційну форму навчання

Термін: 11-13.03.2022

4.2. У спільнотах для батьків поширювати інформацію про те, як психологічно

підтримувати дітей.

Термін: з 14.03.2022



4.3. Психологічній шкільній службі розробити та провести тренінги для 

стабілізації психологічного стану дітей в умовах військового часу. 

Термін : з 14.03.2022 

4.3. Інформувати адміністрацію закладу про нестандартні ситуації 

Термін : з 14.03.2022 

5. Учителям-предметникам: 

5.1. Організувати освітній процес з використанням технологій дистанційного 

навчання. 

 Термін : з 14.03.2022 
 

5.2. Проводити, уроки з використанням технологій дистанційного навчання, 

відповідно до розкладу ІІ семестру з використанням сервісів Meet, Google 

Classroom; розміщення завдань і рекомендацій на сайті закладу; створення 

груп із батьками, учнями в соціальних мережах: Viber, Telegram; 

проведення скайп-конференцій; спілкування в телефонному режимі; 

листування через електронну пошту для взаємодії з учасниками освітнього 

процесу. 

Термін: з 14.03.2022 

5.3. Зазначати (коли закінчиться воєнний стан) у класних журналах режим 

проведення (синхронний, асинхронний) конкретного навчального заняття. 

5.4 Записати проведені уроки до класних журналів (коли буде змога) 
6. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

  

Директор ШКОЛИ «РАНОК»   Т.А. Свердліченко 

 

Ознайомити з наказом педагогічний колектив через корпоративний чат. 


