
 

 

 
Територіальний відділ освіти Вознесенівського району  

департаменту освіти і науки Запорізької міської ради  

ЗАПОРІЗЬКА ЄВРЕЙСЬКА ГІМНАЗІЯ "ОРТ-АЛЄФ" 

ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 

пр. Маяковського, 14, м. Запоріжжя, 69036, тел.(061) 226-83-09, 226-83-21  

Е-mail:  ortalef@ort.zp.ua                                            Код ЄДРПОУ 20480717 

 
 

Н А К А З 
 

26.08.2022                                                                                                                                       № 92 

 

Про виконання рішень 

педагогічної ради гімназії 

  

       З метою виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 24 червня 2022 року 

№ 711 «Про початок навчального року під час дії правового режиму воєнного стану в 

Україні», листа Міністерства освіти і науки України від 30.06.2022 року № 1/7322-22 «Про 

організацію 2022/2023 навчального року», санітарного регламенту для закладів загальної 

середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 

25.09.2020 року № 2205, виконання Освітньої програми здобувачами освіти 1-11-х класів ЗЄГ 

«ОРТ-Алєф» 26.08.2022 року відбулось засідання педагогічної ради гімназії, на якому було 

розглянуто питання щодо організації освітнього процесу в 2022/2023 навчальному році. 

        Враховуючи вищевказане  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити рішення педагогічної ради ЗЄГ «ОРТ-Алєф» «Про організацію освітнього 

процесу в 2022/2023 навчальному році» від 26.08.2022 року, протокол № 9, а саме: 

1.1. З 01.09.2022 року освітній процес для здобувачів освіти 1-11-х класів ЗЄГ «ОРТ-Алєф» 

організувати з використанням технологій дистанційного навчання відповідно до 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» в синхронному та асинхронному режимах. 

1.2. З метою забезпечення рівних умов для здобуття освіти учням, що навчаються в 

асинхронному режимі, надавати освітню та психологічну підтримку шляхом проведення 

індивідуальних консультацій в синхронному режимі. 

1.3. З метою забезпечення в гімназії єдиних підходів до створення електронного освітнього 

середовища продовжити використання платформи «Нові знання», веб-ресурсів Zoom, 

Classroom та шкільної інтернет-платформи Moodle. 

1.4. Під час освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання вчителям 

самостійно організувати особистий навчальний простір за допомогою будь-яких доступних 

технічних засобів комунікації та з урахуванням безпекової ситуації. При цьому обсяг 

навчального часу, що забезпечується в синхронному режимі, визначається кожним учителем 
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особисто і може бути менше обсягу, зазначеного в пункті 7 розділу I Положення про 

дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти. 

1.5. З метою реалізації індивідуальної освітньої траєкторії учня за потреби (за запитом батьків) 

організувати індивідуальну форму здобуття освіти, зокрема сімейну (домашню). 

1.6. Під час освітнього процесу у разі включення сигналу «Повітряна тривога» або інших 

сигналів оповіщення, кожному вчителю дотримуватись вимог, визначених у листі МОН від 

30.06.2022 № 1/7322-22 «Про організацію 2022/2023 навчального року».  

1.7. Під час освітнього процесу кожному вчителю враховувати стресовий стан дітей, 

проявляти гнучкість і індивідуальний підхід, запобігати перевантаженню учнів, забезпечувати 

нешкідливі для здоров’я форми, методи та прийоми здобуття освіти, надаючи перевагу 

формувальному оцінюванню. Тривалість виконання завдань для самопідготовки учнів у 

позанавчальний час не рекомендується більше 1 години у 3-5 класах, 1,5 години у 6-9 класах, 

2 години у 10-11 класах; учням 1-2 класів не рекомендуються обов’язкові завдання для 

самопідготовки у позанавчальний час.  

1.8. Заступникам директора з навчально-виховної роботи Лісічкіній В.Н. та Пятковській В.І. 

розклад навчальних занять, розподіл навчального навантаження протягом тижня, тривалість 

навчальних занять і перерв між ними здійснювати відповідно до вимог Санітарного 

регламенту для закладів загальної середньої освіти, затверджених наказом МОЗ України 25 

вересня 2020 року № 2205. 

1.9. Оцінювання результатів навчання здобувачів освіти здійснюватися дистанційно з 

використанням можливостей інформаційно-комунікаційних (цифрових) технологій, зокрема 

відеоконференц-зв’язку (пункт 8 розділу І Положення про дистанційну форму здобуття повної 

загальної середньої освіти), відповідно до методичних рекомендації щодо оцінювання 

навчальних досягнень учнів 5-6 класів, які здобувають освіту відповідно до нового 

Державного стандарту базової середньої освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і 

науки України від 01 квітня 2022 р. № 289 (чинні для 5 класів); критеріїв оцінювання 

навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затверджених 

наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 13 квітня 2011 р. № 329, 

зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 11 травня 2011 р. за N 566/19304) (чинні для 6-

11 класів); орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у 

системі загальної середньої освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України 

від 21.08. 2013 р. № 1222 із змінами, додаток 2 (чинні для 6-11 класів).  

1.10. Облік навчальних досягнень учнів вести відповідно до законодавства в електронному 

журналі на платформі «Нові знання». Оцінки за контрольні, практичні, письмові роботи  

виставляти в журнали не пізніше дати проведення наступного уроку. 

1.11. Класним керівникам 1-11-х класів: 

1.11.1. Продовжити роботу щодо створення ефективної системи моніторингу освітньої 

діяльності та рівня навчальних досягнень учнів за допомогою платформи «Нові знання». 

1.11.2. Формувати в учнів мережевий етикет, навички щодо дотримання правил спілкування, 

взаємодії та безпечної поведінки в Інтернеті, виховувати відповідальність за власні дії в 

мережевому просторі. 

1.12. Класним керівникам 1-11-х класів, практичному психологу, соціальному педагогу з 

метою якісної виховної роботи з учнями, батьківською громадськістю, психологічної 

підтримки всіх учасників освітнього процесу виважено обирати електронні освітні ресурси, 

ураховуючи їх дидактичну доцільність та фактологічну коректність змісту. 



 

 

2. Усім учасникам освітнього процесу  ЗЄГ «ОРТ-Алєф»  забезпечити виконання даного 

наказу в частині, що їх стосується. 

 

3.  Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.  

 

 

Директор гімназії                                                          Доліна ШАЛЬМІНА                                

 

 


