Запорізька єврейська гімназія «ОРТ-Алєф»
Запорізької міської ради Запорізької області
просп. Маяковського, 14, м. Запоріжжя, 69035
тел. (061) 226-83-09; 239-50-32 Е-mail: ortalef@ort.zp.ua

НАКАЗ
26.03.2021

№ 055

Про організацію освітнього процесу
в гімназії з 29.03.2021
Відповідно до постанови КМУ від 09.12.2020 №1236 «Про встановлення
карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою
запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» зі змінами, зокрема,
внесеними постановою КМУ від 22.03.2021 №230 «Про внесення змін до
постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 №1236», враховуючи
рекомендації протоколу №9 від 26.03.2021 позачергового засідання місцевої
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій м.
Запоріжжя, ускладнення епідемічної ситуації в місті та «помаранчевий» рівень
епідемічної небезпеки, 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. На період з 29.03.2021 і до особливого розпорядження організувати для
учнів 5-11-х класів освітній процес з використанням технологій дистанційного
навчання.
2. З 29.03.2021 організувати проведення навчальних занять в очній формі
для учнів 1-4 класів з дотриманням протиепідемічних вимог.
3. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Барташевій Т.О.
забезпечити методичний супровід організації освітнього процесу з
використанням технологій дистанційного навчання.
4. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Лисач В.О.
продовжити роботу щодо моніторингу рівня навчальних досягнень учнів шляхом
впровадження платформи «Нові знання».
5. Учителям-предметникам:
5.1. Навчальні заняття проводити в синхронному режимі згідно розкладу.

5.2. Датувати усі навчальні заняття відповідно до календарно-тематичного
планування.
5.3. Оцінювання результатів дистанційного навчання учнів проводити з
дотриманням принципів академічної доброчесності та фіксувати в класних
журналах і в журналах на платформі «Нові знання».
5.4. Регулярно проводити облік присутності/відсутності учнів під час
навчання у синхронному режимі.
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 ЗЄГ «ОРТ-Алєф»
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