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НАКАЗ

«££_»  бС\iL iU  2022 року м. Житомир №  50

Про організацію освітнього 
процесу в ліцеї  з використанням 
дистанційних технологій

На виконання наказу №31 Департаменту освіти Житомирської  
міської ради від 27.01.2022 року ' ‘Про організацію роботи закладів 
дошкільної,  загальної  середньої,  професійно-технічної,  позашкільної  освіти 
всіх типів та форм власності Ж итомирської  міської територіальної  громади 
у період з 31 січня 2022 року

НАКАЗУЮ :
1. Організувати освітній 'процес  в Ж итомирському міському ліцеї  №1 

для всіх груп з використанням технологій дистанційного навчання на 
період з 31 січня 2022 року по 4 лютого 2022 року.

2. Всім учителям:
2.1. Уроки, факультативи, заняття гуртків проводити згідно діючого 
розкладу в синхронній та асинхронній формі відповідно до 
календарно-тематичного планування із залученням оптимальних 
електронних ресурсів, при цьому забезпечити проведення не менше 
30 відсотків навчального часу, передбаченого освітньої  програмою 
ліцею, в синхронному режимі.
2.2. Облік навчальних занять вести в класних журналах, журналах 
факультативів  та журналах платних послуг із вказанням форми 
проведення (синхронної  або асинхронної).
2.3. Викладати програмовий матеріал із урахуванням по кожній групі 
кількості учнів, які через стан здоров'я не можуть навчатися 
дистанційно.  У такому випадку при організації  навчання і викладання



внести зміни в календарне планування та провести повторення, 
закріплення з подальшим опрацюванням нового матеріалу.
2.4. Оцінювання результатів навчання учнів проводити відповідно до 
к р и те р і їв о ц і н ю в а н н я .

3. Учителям, які надають платні послуги, надавати учням платні 
послуги з використанням технологій дистанційного навчання 
відповідно до розкладу.

4. Кураторам груп:
4.1. Своєчасно інформувати учнів та їх батьків про перехід на 
навчання з використанням дистанційних технологій.
4.2. Довести до відома батьків, що батьки сприяють виконанню 
дитиною освітньої  програми, навчальних програм з окремих 
предметів, і досягнення передбачених ними результатів навчання, 
дбають про фізичне і психічне здоров'я дітей, формують у них 
навички здорового способу життя, а також сприяють дотриманню 
учнями академічної доброчесності  в освітньому процесі.
4.3. У разі якщо під час дистанційного навчання батьки не виконують 
свої обов'язки щодо забезпечення дитиною  здобуття освіти зокрема, 
не забезпечують участь дитини в освітньому процесі протягом 10 днів 
підряд з невідомих причин, інформувати про це службу у справах 
дітей.

5. Сестрі медичній ліцею Куксенко О.Д.:
5.1. Здійснювати постійний моніторинг захворюваності ліцеїстів і 
працівників ліцею.
5.2. Провести додаткову роз’яснювально-інструктивну роботу з 
працівниками закладу з питань індивідуальних заходів профілактики 
та реагування на виявлення інфекційних захворювань.
5.3. Не допускати до роботи у ліцей працівників із ознаками 
респіраторних захворювань.

6. Завідувачу господарством Ковалю Ю.І.:
6.1. Забезпечити дотримання відповідного температурного, 
санітарно-гігієнічного, протиепідемічного режимів у робочих 
приміщеннях,  проводити їх обов 'язкове провітрювання та вологе 
прибирання.
6.2. Організувати щоденне чергування працівників л іцею у закладі.



6.3. Посилити контроль за функціонуванням систем тепло-, водо-, 
енергозабезпечення у ліцеї  та забезпечити цілодобове чергування 
відповідальних працівників.

7. Всім учасникам освітнього процесу суворо притримуватися 
рекомендацій М О З України щодо недопущення розповсюдження 
інфекції,  а саме: носіння захисної маски, провітрювання приміщень, 
миття рук.

8. Вчителю інформатики Зелінській Ю.М. розмістити даний наказ на 
сайті ліцею.

9. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.


