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Н А К А З 

 
30.10.2020                                                                                                                                        № 174 
 
Про організацію освітнього процесу  
в гімназії з 02.11.2020 по 13.11.2020 
   

На виконання наказу департаменту освіти і науки Запорізької міської ради від 13.10.2020 
№ 271р «Про вжиття організаційних заходів із протидії розповсюдженню COVID-19», 
відповідно до листа департаменту освіти і науки Запорізької міської ради від 29.10.2020            
№ 01.01-21/2540 «Про організацію освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти 
м.Запоріжжя» та Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої 
освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 08 вересня 2020 року   
№ 1115 «Деякі питання організації дистанційного навчання», з метою попередження 
поширення захворювання на COVID-19 та недопущення епідемічних ускладнень серед 
здобувачів освіти та працівників гімназії 
 
Н А К А З У Ю: 
 
1. З 02.11.2020 р. для учнів 1-4-х класів організувати проведення навчальних занять в очній 
формі, з дотриманням протиепідемічних вимог. 
 
2. На період з 02.11.2020 р. по 13.11.2020 р. для учнів 5-11-х класів організувати освітній процес 
з використанням технологій дистанційного навчання. 
 
3. На період з 02.11.2020 р. по 13.11.2020 р. для учнів 11-го класу організувати проведення 
очних консультацій з навчальних предметів, віднесених для складання ЗНО (ДПА), за окремим 
графіком з дотриманням протиепідемічних вимог. 
 
4. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Барташевій Т.О.: 
     4.1. Забезпечити наявність необхідних технічних засобів та програмних ресурсів для 
організації освітнього процесу в дистанційному режимі, в тому числі для самостійної роботи 
здобувачів освіти; 
     4.2. Забезпечити методичний супровід організації освітнього процесу з використанням 
технологій дистанційного навчання; 
     4.3. Продовжити роботу щодо створення ефективної системи моніторингу рівня навчальних 
досягнень учнів шляхом впровадження платформи «Нові знання»; 
     4.4. Використовувати сучасні інструменти для прийняття управлінських рішень з метою 
забезпечення якості освітньої діяльності гімназії; 
      4.5. Забезпечити дієве функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти, в 
тому числі механізмів забезпечення академічної доброчесності; 
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      4.6. Скласти графік очних консультацій з навчальних предметів, віднесених для складання 
ЗНО (ДПА), для учнів 11-го класу. 
 
5. Учителям-предметникам відкорегувати дати проведення уроків в календарно-тематичних 
планах з урахуванням змін у структурі 2020/2021 навчального року.  
 
6. Класним керівникам 1-11 класів довести до відома батьків зміст даного наказу в частині, що 
їх стосується. 
 
7. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.       
 
  
                      Директор гімназії                                Д.М. Шальміна 
 
 
 


