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Керiвникам закладiв освiти

м. Запорiжжя

Про органiзацiю освiтнього процесу
з використанням технологiй дистанцiйного
навчання в умовах военного стану

освlтнього процесу в умовах военного стану в УкраiъЬ>, вiд 0L.04.2022 J\b 290
кпро затвердження методичних рекомендацiй щодо окремих питань
завершення 202112022 навчального року), з метою реалiзацii державноi
полiтики в сферi освiти та забезпечення якостi освiти в м. Запорiжжя з"Ърrаеrо
увагу на необхiднiсть додаткового вивчення рiвня органiзацii освiтнього
ПРОЦеСУ З ВИКОРИСТаННЯМ ДИСтанЦiЙних технологiЙ в закладах загальноI
середньоi, позашкiльноI освiти MicTa.

особливу увагу рекомендуемо звернути на виконання в закладах освiти
наступних заходiв:
- оприлюднення закладом освiти на вебсайтi закладу iнформацii про порядок

органiзацii освiтнього процесу для учнiв (вихованцiв) закладу освiти
в умовах военного стану;

- наявнiсть адаптованого розкладу навч€tльних занять iз зазначенням режимуix проведення: синхронний (онлайн-уроки, заняття) та асинхронний
(завдання для самостiйного опрацювання);
визначення €tпьтернативних фор, навчання для учнiв (вихованцiв), якi
не мають можливостi брати участь в онлайн-навчаннi, для забезпечення
доступностi освiти;
проведення iндивiдуальноi роботи з учнями з числа тимчасово внутрiшньо
ПеРеМiЩеНИх осiб для надання ocBiTHix послуг (визначення потреб учнiв для
органiзацii навчання, створення вiдповiдних умов);
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органiзацiя освiтнього процесу для
освiтнiми потробами;

учнiв (вихованцiв) з особливими

, НаЯВнiсть та стан доведення до вiдома учнiв (вихованцiв) единого алгоритму
Дiй В Разi оголошення повiтряноi тривоги пiд час навч€lльного заняття;

, органiзацiя роботи кожного вчителя для виконання ocBiTHboi процрами
ЗаклаДУ освiти, НавчЕtльних програм та навчЕLльного плану (за рахунок
УЩiлънення навч€шьного матерiа-пу, оптимЕlJIьноТ (з урахуванням загаJIьного
НаВЧСLлЬноГо навантаження) органiзацii самостiЙноi навч€tльноТ дiяпьностi
учнiв, проведення додаткових консультацiй тощо) та забезпочення якiсного
виконання програм без урахування пок€lзникiв з кiлькостi днiв;- здiйснення адмiнiстративного контролю за станом реатriзацii ocBiTHix
програМ закладУ освiти, наданням якiсних ocBiTHix послуг здобувачам
освiти, дотриманням педагогами правил професiйнот етики пiд час
РеаЛiЗацiТ освiтнього процесу з використанням дистанцiйних технологiй.
ТаКОЖ рекомендуемо передбачити онлайн-зустрiчi учнiв (вихованцiв)

З ПРаЦiВНИКОМ Психологiчноi служби закладу освiти дпя проведення роботи iз
психологiчноi пiдтримки дiтей, додатково провести роз'яснюв€tльну роботу
З УЧНЯМИ ЩоДо правил поведiнки пiд час оголошення повiтряноi тривоги,
нагадати правила поводження з вибухонебезпечними та пiдозрiлими
предметами (оглядати пiдозрiлий предмет тiльки поверхово; у жодному разi не
торкатися до нього та не пiдходити близько; вiдiйти вiд знахiдки не менше, нiж
на 100 MeTpiB; повiдомити дорослих про пiдозрiлий предмет).

Важливим наразi е проведення в дистанцiйному (онлайн) форматi
зустрiчей з батькiвською громадськiстю для роз'яснення окремих питань щодо
органiзацii навчання дiтей В умовах правового режиму военного стану в
украiъи. Особливу увагу варто звернути на роз'яснення питань щодо
завершення навчсшьного року: пiдсумкового (семестрового, рiчного)
оцiнювання результатiв навчztльних досягнень учнiв, в тому числi i тих, якi
перебувають за межами краiни, переведення учнiв на наступний pik навчання i
видачi документiв про здобуття освiти; повiдомити про термiни та порядок
завершення навчаJIьного року.
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