
УКРАЇНА 

Міністерство освіти і науки України 

Барська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 

Барської міської ради Вінницької області  

 

                                                           НАКАЗ  

 

від  05.01.2021 р.                              м. Бар                                   №  

 

Про дистанційне навчання в закладі  

загальної середньої освіти  

    На виконання вимог постанови Кабінету міністрів України від 09 грудня 

2020 року № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження 

обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню 

на території України гострої респіраторної хвороби COVID -19, спричиненої 

корона вірусом SARS-COV-2», наказу Департаменту освіти і науки 

Вінницької облдержадміністрації від 15.12. № 358 «Про продовження 

карантину», відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 15 

грудня 2020 року №1/9-692 «Про запровадження карантинних обмежень», 

наказу відділу освіти Барської міської ради «Про дистанційне навчання в 

закладах загальної середньої освіти» від 05.01.2021 р. №1, у зв’язку із  

продовженням  карантину до 28 лютого 2021 року, з метою попередження 

захворюваності серед учасників освітнього процесу  у закладах освіти 

Барської міської  територіальної громади,  

НАКАЗУЮ: 

1. Заборонити учням 1-11 класів відвідувати навчальний заклад з 11 по 25 

січня 2021 року. 

2. Всім вчителям школи: 

2.1. Освітній процес з 11 по 25 січня 2021 року проводити у дистанційному 

форматі. 

2.2. Використовувати  електронні освітні платформи Googl Мeet та 

Classroom, за допомогою яких організовувати освітній процес під час 

дистанційного навчання. 

2.3. Освітній процес під час дистанційного навчання проводити з 

урахуванням норм робочого часу згідно розкладу уроків на другий 

семестр. 

2.4. Забезпечувати регулярне відстеження результатів дистанційного 

навчання учнів, надавати їм підтримку в освітньому процесі. 



2.5. Дотримуватися санітарних правил і норм щодо проведення навчальних 

занять. 

Безперервна тривалість навчальної діяльності з технічними засобами 

навчання: 

для учнів 1-х класів – не більше 10 хвилин, 

для учнів 2-4-х класів – не більше 15 хвилин, 

для учнів 5-7-х класів – не більше 20 хвилин, 

для учнів 8-9-х класів – не більше 20-25 хвилин, 

для учнів 10-11-х класів – не більше 30 хвилин, 

 а 2-гу годину частину заняття проводити в асинхронному режимі. 

2.6. Дотримуватися вимог законодавства про захист персональних даних, а 

також рекомендацій головного державного санітарного лікаря. 

3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

Директор  школи:                                                           М.І. Піддубний  
ОЗНАЙОМЛЕНІ: 

Галкіна І.Ю. 

Кобиль М.А. 

Ткач М.В. 

Кінзерська Т.В. 

Кащенко Н.В. 

Кльоц О.Л. 

Дедюк І.                                                                          

Іванцова Г.В.  

Борсолюк Л.І.  

Пацанюк І.М.  

Гарник О.Р. 

Стадній Л.М.  

Завадська О.В. 

Кальчук  Л.В. 

Чернега Д.А. 

Козак А.А. 

Печак Н.В. 

Залєвська О.А. 

Ситников Д.Б. 

Кучерук Н.В.                                  

Капусевич В.В. 

Гуцалюк Н.Р. 

Катрін А.А. 

Суконнік О.Є. 

Толстова Т.С. 

Стаднік І.А.  

Цицюрська Л.Д.   

Кучерук В.М. 

Панчишин В.В. 

Фурман Т.В. 

Зінчук І.С. 

Гадомська Ж.В….. 

Невольчук І.В. 

Хитрук О.А. 

Желіховська О.А. 



Казьмірова Л.В. 

Трохимчук З.Є. 

Присяжнюк О.А. 

Кльоц О.Л. 

Стребкова С.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


