
СУМСЬКА МІСЬКА РАДА 

Комунальна установа 

Сумська спеціалізована школа І–ІІІ ступенів № 25, 

м. Суми Сумської області 
 

НАКАЗ 

31.08.2022                                                м. Суми                             № 

 

Про організацію освітнього процесу  

в умовах воєнного стану 

Керуючись Указами Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 

«Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого законами України від 24 

лютого 2022 року № 2102-ІХ, від 15 серпня 2022 року № 2500-ІХ «Про 

продовження строку дії воєнного стану в Україні», від 24 червня 2022 року №711 

«Про початок навчального року під час дії правового режиму воєнного стану в 

Україні»; відповідно до законів України «Про правовий режим воєнного стану в 

Україні», «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Положення про 

дистанційну форму здобуття повної середньої освіти, затвердженої наказом 

Міністерства освіти і науки України від 08.09.2020 року №1115 «Деякі питання 

організації дистанційного навчання», Положення про організацію роботи з 

охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в 

установах і закладах освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України 26.12.2017р. №1669;  наказів Міністерства освіти i науки України від 

28.03.2022p. № 274 «Про деякі питання організації здобуття загальної середньої 

освіти та освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні»,  з метою 

забезпечення організованого початку 2022/2023 навчального року 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Розпочати 2022/2023 навчальний рік для учнів 1-11 класів за 

дистанційною формою навчання. 

2. Класним керівникам 1-11 класів: 

 2.1. Повідомити учнів та їх батьків про перехід на дистанційну форму 

навчання.  



2.2. Консультувати учнів та їх батьків про організацію освітнього процесу 

за допомогою технологій дистанційного навчання та методи 

запровадження синхронного режиму. Провести батьківські збори. 

2.3. Ретельно вести моніторинг відвідування учнями уроків онлайн, 

фіксуючи дані у гугл-таблиці. 

2.4. Провести комунікації з учнівськими колективами щодо 

превентивного виховання та популяризації серед дітей переваг здорового 

способу життя, до 02.09.2022 року. 

2.5. Проводити індивідуальні бесіди з батьками щодо навчання на 

поточному тижні. 

 

3. Заступникам директора з навчально-виховної роботи Лисянській Л.А. та 

Синяговській Н.М. 

3.1. Координувати та здійснювати контроль за виконанням учителями 

освітніх програм, моніторингами рівня навчальних досягнень учнів 

та відвідуванням ними  уроків. 

3.2. Провести з використанням технологій дистанційного навчання у 

закладі освіти інструктажі для всіх учасників освітнього процесу з 

питань запровадження освітніх платформ. 

 

4. Усім педагогічним працівникам:  

4.1. Контролювати залучення учнів до освітнього процесу.  

4.2. Запроваджувати освітній процес  через платформи: 

 - Zoom – онлайн-уроки, консультації; 

 - Google Classroom – обмін завданнями та результатами виконаних 

завдань, додаткові матеріали та посилання з відео поясненнями; 

- Telegram - індивідуальні та групові бесіди, обмін файлами, 

миттєвими повідомленнями, посиланнями, опитування; 

- Платформи «Всеосвіта», «На урок», «Всеукраїнська школа 

онлайн». 

            4.3. Своєчасно, не рідше разу на тиждень, записувати в журнали зміст  

проведених уроків, домашні завдання, оцінки. 

            4.4. У класних журналах у графі «Завдання додому» фіксувати режим  

(синхронний/асинхронний). 

             4.5. Регулярно вести таблицю «Моніторинг проведених уроків», 

напередодні записуючи ідентифікатор та код до платформи ZOOM, теми уроків. 

            4.5. Застосовувати індивідуальний підхід до кожного учня/учениці, 

гнучко використовувати відповідні процедури оцінювання в інтересах дитини, 

постійно. 



4.6. При проведенні занять дотримуватись вимог  Санрегламенту: безперервна 

тривалість навчальної діяльності з використанням техзасобів — телефони, 

комп’ютери, телевізори, ноутбуки — упродовж навчального заняття повинна 

бути: 

 1-2 класів - 2 навчальних занять по 30 хвилин або 3 - по 20 хвилин; 

 3-4 класів - 2 навчальних занять по 45 хвилин або 3 - по 30 хвилин, або 4 - по 20 

хвилин; 

5-6 класів - 2 навчальних занять по 45 хвилин або 3 - по 35 хвилин, або 4 - по 25 

хвилин; 

7-9 класів - 2 навчальних занять по 45 хвилин або 3 - по 40 хвилин, або 4 - по 30 

хвилин, або 5 - по 25 хвилин; 

10-11 класів - 3 навчальних занять по 45 хвилин або 4 - по 35 хвилин, або 5 - по 

30 хвилин, або 6 - по 25 хвилин. 

 

5. Інженеру з ТБ Вітренко О.В. провести інструктажі з питань  безпеки 

життєдіяльності, охорони праці, пожежної безпеки та дій у випадку настання 

надзвичайних ситуацій тощо, до 02.09.2022 року. 

6. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Лисянській Л.А. 

підготувати розклад навчальних занять для 1-11 класів з урахуванням вимог 

дистанційної форми роботи. 

7. Виставити на шкільному сайті закладу освіти всю інформацію щодо 

запровадження дистанційної форми навчання та розклад навчальних занять із 

упровадженням технологій дистанційного навчання. Інформацію постійно 

оновлювати. 

8.  Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

В.о. директора                                                   Вікторія ПАВЛІЧЕНКО 

 

 

 


