ТИСМЕНИЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ
ТИСМЕНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ  РАДИ
ІВАНО – ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

НАКАЗ

від 22 вересня  2021 року            м. Тисмениця                                      № 125

Про організацію освітнього процесу
з використанням технологій
дистанційного навчання
у закладі у зв’язку із введенням
«жовтого» рівня епідемічної небезпеки
:
      Вiдповiдно до змін до постанов Кабiнету Міністрів України вiд 09 грудня 2020 року № 1236 і від 29 червня 2021 № 677,  Положення про дистанційне навчання, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 25.04.2013  "https://osvita.ua/legislation/Dist_osv/2999/"№ 466, у зв’язку із введенням «жовтого» рівня епідемічної небезпеки ( Протокол № 35 засідання Державної комісії з питань техногенно – екологічної безпеки від 21.09.2021 року), з метою запобiгання поширенню коронавірусу COVID- 19 на територiї ОТГ, виконання навчальних планів і програм у повному обсязі 

НАКАЗУЮ:

1.З 23 вересня 2021 року учням 5 – 11 класів  Тисменицького ліцею перейти  на навчання з використанням технологій дистанційного навчання.
2.Навчання учнів 1 – 4 класів продовжується в очній формі. 
3.Затвердити Порядок організації освітнього процесу у період обмежувальних протиепідемічних заходів з 23.09.2021 року (додаток № 1).
4.Визначити перелік вебресурсів, необхідних для забезпечення дистанційного навчання:
Google Клас (GoogleCIassroom) – основна освітня платформа для розміщення навчальних завдань та зворотнього зв’язку (асинхронний режим);
Zoom, Google Meet  – сервіс для відео конференцій (синхронний режим);
Електронні пошти всіх учасників освітнього процесу.
4.Забезпечити академічну свободу вчителя, включаючи свободу вільного вибору тем та видів навчальних занять для проведення уроків із використанням технологій дистанційного навчання, форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі.
5. Заступникам директора з навчально-виховної роботи Угрин Н.І., Гринівській В.М. у відповідності до функціональних обов’язків:
5.1. Спільно з вчителями-предметниками скласти розклади дзвінків (не менше 30% навчального часу, передбаченого освітньою програмою  у синхронному режимі)(додаток № 2). 
5.2. Проводити з учасниками освітнього процесу роз’яснювальну роботу щодо розкладу та тривалості уроків, які будуть проводитися з використанням технологій дистанційного навчання, асинхронного та синхронного режимів взаємодії між суб’єктами дистанційного навчання;
5.3.Визначити вчителів, які не мають комп’ютерної техніки вдома та по можливості створити для них умови щодо проведення онлайн-уроків згідно розкладу онлайн-уроків у класних кабінетах закладу освіти за умови дотримання всіх санітарних норм.
5.4.Обліковувати робочі години вчителя, який забезпечує дистанційне навчання учнів, відповідно до його навчального навантаження та розкладу навчальних занять у закладі.
6. Соціальному педагогу Шіляк Т.А. у відповідності до функціональних обов’язків 
6.1. Опрацювати інформацію про дітей, які навесні 2021 року не були охоплені дистанційним навчанням, та розробити заходи щодо залучення таких учнів до навчання з використанням дистанційних технологій у період обмежувальних проти епідеміологічних заходів;
6.2.Здійснювати контроль за роботою гуртків в синхронному та асинхронному режимах.
7.Педагогічним працівникам закладу освіти:
7.1.Самостійно визначити режим (синхронний чи асинхронний) проведення окремих навчальних занять (уроків);
7.2.Вести облік занять (уроків) та оцінювання знань учнів 5-11 класів в електронному вигляді.
7.3.Зафіксувати у класних журналах проведені заняття.
7.4.Використовувати у своїй роботі вищевказані електронні сервіси.
7.5.Здійснювати оцінювання результатів навчання здобувачів освіти та фіксувати у зручний спосіб, у подальшому перенести до відповідних сторінок класного журналу.
7.6.Перенести записи про проведені уроки до класних журналів після завершення карантину з поміткою «дистанційно» «асинхронний режим», «синхронний режим», вказавши форму роботи: онлайн консультації, відео-уроки, скайпконференції, тестування тощо.
8.Керівникам гуртків проводити заняття  в онлайн-режимі у відповідності до розкладу гурткової роботи.
9.Практичному психологу  Волощук М.І.:
9.1.Підготувати  методичні рекомендації для учасників освітнього процесу для збереження ментального здоров’я в період дистанційного навчання;
9.2.Проводити онлайн-консультацій для учасників освітнього процесу (за запитом).
10.Корекційним спеціалістам проводити розвитково-корекційні заняття для дітей з ООП в синхронному та асинхронному режимах (за запитом).
11.	Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор  ліцею                                                              Оксана Білінська
  
З наказом ознайомлені:                                                                          Н.Угрин 
В .Гринівська













































Додаток 1 до наказу № 125
від 22 вересня 2021 року

 ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
 У ПЕРІОД ОБМЕЖУВАЛЬНИХ ПРОТИЕПІДЕМІЧНИХ
 В ТИСМЕНИЦЬКОМУ ЛІЦЕЇ

Навчальні заняття в закладі освіти для 5 – 11 класів у період обмежувальних протиепідемічних заходів з 23 вересня 2021 року проводити дистанційно.

	Навчальні заняття учнів  проводити в синхронному та асинхронному режимах. Вчителі самостійно визначають режим проведення навчальних занять (синхронний – у режимі реального часу або асинхронний – у зручний для учнів та вчителя час). При цьому не менше 30% навчального часу, передбаченого освітньою програмою , організовується у синхронному режимі – онлайн, а решта занять в асинхронному режимі.


	Тривалість навчальних занять визначена Законом “Про повну загальну середню освіту", зберігається: 35 хвилин для 1 класу, 40 хвилин для 2-4 класів, 45 хвилин для 5-11 класів. Обмежується лише час безперервної роботи з комп’ютером для уникнення ризиків для здоров’я. 


	Безперервна тривалість навчальної діяльності з використанням технічних засобів навчання упродовж навчального заняття: 

	для учнів 1 класу – не більше 10 хвилин; 
	для учнів 2-4 класів – не більше 15 хвилин; 

для учнів 5-7 класів – не більше 20 хвилин; 
для учнів 8-9 класів – 20-25 хвилин; 
	для учнів 10-11 (12) класів на 1-й годині занять – до 30 хвилин, на 2-й годині занять – 20 хвилин.

	Синхронний режим навчання здійснюється на платформах Zoom, Google Meet відповідно до розкладу онлайн-занять з урахуванням вимог, зазначених у п.4.


	Вчителі, які не мають комп’ютерної техніки вдома, для організації освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання, проводять онлайн-заняття у класних кабінетах №216, 322 відповідно до графіка за умови дотримання всіх санітарних норм.


	Асинхронний зв’язок відбуватиметься з використанням мережі Viber, Google Сlassroom, а також через електронні пошти вчителів.


	Навчальні предмети мистецтво, образотворче мистецтво, музичне мистецтво, захист України рекомендовано викладати в асинхронному режимі. 


	Предмети, для вивчення яких відводиться дві і більше годин на тиждень, вивчаються в синхронному та асинхронному режимах.


	За вчителями-предметниками залишається право змінювати режим проведення окремих навчальних занять, попередньо узгодивши це з адміністрацією ліцею.
	Для здобувачів освіти, які знаходяться на індивідуальній формі навчання (педагогічний патронаж), вчителями-предметниками проводяться навчальні заняття відповідно до індивідуальних розкладів уроків в синхронній та асинхронній формі.


	Для здобувачів освіти з особливими освітніми потребами дистанційне навчання здійснюється з урахуванням індивідуальної програми розвитку.


	Для здобувачів освіти з особливими освітніми потребами фахівцями школи проводяться корекційно-розвиткові заняття відповідно до затвердженого графіку в синхронному та асинхронному режимах.

 
	Керівники гуртків проводять заняття в синхронному та асинхронному режимах відповідно до розкладу гурткової роботи.


	Оцінювання здобувачів освіти під час дистанційного навчання здійснюється відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України № 329 від 13.04.2011 «Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти», №1222 від 21.08.2013 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти» та виставляється вчителями-предметниками спочатку до електронного журналу, а потім переноситься до класного журналу.
	Адміністрацією ліцею забезпечується контроль виконання навчальних програм шляхом відвідування онлайн-уроків.















Додаток 1 до наказу № 125
від 22 вересня 2021 року


РОЗКЛАД ДЗВІНКІВ ДЛЯ ЗАНЯТЬ В СИНХРОННОМУ РЕЖИМІ

5 – 7 КЛАСИ
1 урок  8:30 – 9:50
2 урок  9:25 – 9:45
3 урок  10: 30 – 10:50
4 урок  11: 35 – 11:55
5 урок 12:30 – 12:50
6 урок 13:25 – 13:45
7 урок 14:15 – 14:35

8 – 9 КЛАСИ
1 урок  8:30 – 9:55
2 урок  9:25 – 9:50
3 урок  10: 30 – 10:55
4 урок  11: 35 – 12:00
5 урок 12:30 – 12:55
6 урок 13:25 – 13:50
7 урок 14:15 – 14:40

10 – 11  КЛАСИ
1 урок  8:30 – 9:00
2 урок  9:25 – 9:55
3 урок  10: 30 – 11:00
4 урок  11: 35 – 12:05
5 урок 12:30 – 13:00
6 урок 13:25 – 13:55
7 урок 14:15 – 14:45



