
До уваги батьків 
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 
повідомляємо, що 
 
1. З 02.11.2020 р. для учнів 1-4-х класів організовано 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 організовано 
освітній процес з використанням технологій дистанційного навчання за розкладом 
уроків на І семестр 2020/2021 навчального року та з урахуванням змін у структурі 
навчального року (новий термін осінніх канікул – з 19.10.2020 р. по 30.10.2020 р.) 
 
3. На період з 02.11.2020 р. по 13.11.2020 р. для учнів 11-го класу організовано 
проведення очних консультацій з навчальних предметів, віднесених для 
складання ЗНО (ДПА), за окремим графіком з дотриманням протиепідемічних 
вимог. 
 
4. Для організації якісного освітнього процесу з використанням технологій 
дистанційного навчання в гімназії: 
     4.1. Забезпечено наявність необхідних технічних засобів та програмних 
ресурсів для організації освітнього процесу в дистанційному режимі, в тому числі 
для самостійної роботи здобувачів освіти; 
     4.2. Забезпечено методичний супровід організації освітнього процесу з 
використанням технологій дистанційного навчання; 
     4.3. Створено систему моніторингу рівня навчальних досягнень учнів шляхом 
впровадження платформи «Нові знання»; 
     4.4.  Проведено навчальні тренінг для вчителів гімназії щодо особливостей 
роботи з платформою «Нові знання». 
     4.5. Складено графік очних консультацій з навчальних предметів, віднесених 
для складання ЗНО (ДПА), для учнів 11-го класу. 
     4.6. Обрано електронний ресурс «Нові знання», на якому розміщено 
навчальний матеріал для 5-11 класів. Дистанційне навчання організовується 
також засобами середовища Classroom та  шкільної інтернет-платформи  Moodle. 
     4.7. Класними керівниками 1-11 класів доведено дану інформацію до відома 
учнів та батьків. 



       

      
 
 
 


