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НАКАЗУЮ:

1. Заступнику директора 1зюмовш А.В. забезпечити з 30.11.2020 року змйпане 
навчання за такою схемою:
- в перюд з 30.11.20 по 04.12.20 таз 14.12.20 по 18.12.20 здШснити навчання за 
очною формою для учшв 8 i 11 клаЫв; для учшв 9 i 10 клаав -  за дистанцшною, 
за розкладом I тижня;
- в перюд з 07.12.20 по 11.12.20 таз 21.12.20 по 24.12.20 для учшв 9 i 10 клас1в 
здшснювати навчання за очною формою, для S i l l  клаЫв — за ддстанцшною, за 
розкладом II тижня.

I пара 9.00.-9.45 9.50-10 35.
II пава

А
10.45 -  11.30 11.50-12.35

III пара 12.55-13.40 13.45-14.30
IV пара 14.40-15.25 15.30-16.15 ’

3. Заступнику директора Блажиевськш I. А. забезпечити ведения щодня 
розподш аудиторш 2, 5, 9, 10, 11 i 12 для дистанщйного навчання.
4. Заступнику директора МедведсвШ М.В. забезпечити разом з шшими 
членами адмипстрацн проведения адмппстративного мониторингу методики та 
технологш дистанцшного навчання учшв лщею.
5. Кураторам vcix груп до 30.11-20;
5.1. ознайомити учшв та 1х батыав з
- розкладом змйнаного навчання на перюд з 30.11.20.по 24.12.20;
- розкладом дзвшюв;
5.2. гфовести роз’яснювальну роботу серед батыав щодо ix права на виб1р для 
свое! дитини чи очного навчання чи самостшно! робота в домашшх умовах 
вщповщно до вище зазначеного графпса.



6. Вчителям - предметникам,
- як! мають в один день прадювати за очною та дистанщйною формою, у раз! 
потреби здШснювати дистанщйне навчання з мюця робота.
- користуватись в щоденшй робот1 розробленими методичною радою лщею. 
“Методичш рекомендацп педагогам для проведения ефективного 
диетаишйного навчадши у лще'Г’.
7. Заборонити b c im  нращвникам лщею користуватися 1нтернетом в лще¥ за 
для отримання шформаци, яка не стосуеться навчального процесу з метою 
недопущения перевантаження 1нтернет -  системи.
8. Заборонити вчителям -  предметникам:
- проводит*! навчання в поз аур очний час*
- використовувати перерви для пояснения фактичного матер1алу та для 
опитування учшв;
- використовувати годин и Kypcie за вибором, факультатив1в та додаткових занять 
для здшенення контролю знань учшв та навантажувати 1х домашнем завданшм на 
таких заняттях;
- здшенювати незаплановаш робочими програмами форми контролю знань учшв.
9. BciM педпращвникам:
- курси, гуртки i факультативи, що фшансуються 3i спецфонду, проводити за 
диочим розкладом з 30.11. по 4.12 — о, 11 класи — очно 9,10 класи — дистанщйно. 
3 7.12 по 11.12- 9, 10 класи -  очно, 8,11 класи - дистанщйно
- курси i факультативи, що фшансуються 3i спецфонду, 5.12.2020 та 19.12.2020 
проводити згщно дйочого розкладу для ecix клас1в дистанщйно
- години куреш та факультахивш використовувати для консультаций та корекш!' 
знань учшв, домашне завдання не задавати
10. Кер1вникам гуртк!В проводити заняття гуртк!в та клуб1в вщповщно 

розкладу змшаного навчання.
- кураторам груп, педагогу-оргашзатору, психолог1чнш служб1 л1цею проводити 
виховш 1 одини та yci позакласн! заходи у п’ятыицю друюю тижня на 7-8 уроках 
за формою, вщмовщною до розкладу зм1шаного навчання.
- роботу з батьками учшв проводити дистанщйно з використанням електронних 
засоб1в епшкування.
-сошапьному дедагогу Борисенко CJL вести монаторинг хшисутшст! учшв на 
заняттях, облш харчування учшв шльгових категор1й.
- педагогу-оргашзатору вести робота з учшвським самоврядуванням через 
електронш засоби комункащ! та шдивщуальш очш консультацй.
- практичному психологу Бовсуновськш Т. А. вести консультацшну роботу 
ьщповщно режиму змшаного навчання, використовуючи очн! та дистанц1йн! 
форми.
-кураторам груп актуал1зувати Пам’ятки для учшв та батыав щодо правил 
безпеки в умовах пандемп, домагатися виконання цих правил учнями груп.
- поеилити в!дповщальшсть куратор1в чергових груп за чергування учшв в л^це! 
вщповщно до iHCTpyKuii.
-призначити вчител1в ф1зично1 культур и Дан1льчука Е.В.та Рижкшу О.В. 
вщповщальними за чергування у двор1 лщею шд час перерв.
-вчителям, по можливост1, здшенювати чергування вщповщно графжу.



11. Уам пращвникам суворо дотримуватися правил безпеки та недопущения
поширення коронав1русно1 шфекцн в заклад!.
12. Медичнш cecTpi Куксенко О.Д. оргашзувати та забезпечити слщкування за 
виконанням правил маскового режиму, сощально! дистанцп та дезшфекци yciMa 
учасниками освкнього процесу, проводит температурний скриншг пращвншав
13 ЗшТИСОМ У Б1ДПОВ1ДНОМу ЖУрКаЛ!, ДОПОБ1ДаТИ ДИрСКТОрУ ПрО ВИПаДКй, КОЛИ
пращвник не може бути допущений до роботи, проводит монггоринг стану 
здоров’я учшв в лще!.
13. Вчителю шформатики Зелшськш Ю.М. забезпечити розмйцення даного 
наказу на офщшиому сайп ЖМЛ №1 ЖМР.
14. Контроль за виконанням дани! и наказу залишаю за собою.


