УКРАЇНА

Міністерство освіти і науки України

Тернопільська спеціалізована школа 1-1ІІ ступенів № 17 імені Володимира Вижруша

з поглибленим вивченням іноземних мов
Тернопільської міської ради Тернопільської області
м. Тернопіль, 46013, вул. Протасевича, ба тел.. (0352)24-00-35

НАКАЗ

25.01.2022 р.

№

Про переведення

учнів 7-А класу
на навчання з використанням

дистанційних технологій

Відповідно до законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню
освіту», відповідно до статей 35, 35'1, 36, 37 Закону України «Про захист

населення від інфекційних хвороб», листа МОН України від 28.08.2021 №1/9-433
«Про окремі питання діяльності закладів загальної середньої освіти у новому

2021-2022 н.р.», у зв’язку з коронавірусною хворобою (COVID -19) та з метою
запобігання поширенню гострої респіраторної інфекції

НАКАЗУЮ:
1. Перевести учнів 7-А класу на навчання з використанням

дистанційних технологій з 19 січня по 01 лютого 2022 р. (оскільки
Коваленко Віталій хворіє з 19 січня і позитивний результат тесту на Covid-19

підтверджений від 24.1.2022р.);

2. Вчителям — предметникам, які здійснюють освітній процес у вищеназваних
класах:

3.1 проводити уроки відповідно до розкладу за допомогою онлайн- платформ

«Єдина школа» та «Zoom»;
3.2 повідомляти завдання для дистанційної роботи учнів через

Viber - спільноту класу та платформу «Єдина школа»;
3.3 організувати зворотній зв’язок з учнями;
3.4 вести облік уроків у класному журналі;
3.5 повідомляти покликання на онлайн - уроки заступникам директора з

навчально - виховної роботи Гудимі О.М. та Панченко А.В.

3. Класному керівникау 7-А кл. Сич Н.І. проінформувати учнів та їхніх батьків
про переведення дітей на дистанційне навчання.

4. Заступникам директора з навчально - виховної роботи Гудимі О.М. та
Панченко А.В. проконтролювати проведення учителями онлайн-уроків та
здійснення записів проведених уроків у класних журналах.

5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступників директора з
навчально - виховної роботи Гудиму О.М. та Панченко А.В.

Директор ТСШ №

Л.А. Патряк

В
УКРАЇНА

Міністерство освіти і науки України
Тернопільська спеціалізована школа 1-111 ступенів X» 17 імені Володимири Вихруша

з поглибленим вивченням іноземних .мов

Терноиьзьськоі' міської ради Тернопільської області
м. Тернопіль, 46013, вул. Протасевича, 6а тел.. (0352)24-00-35

НАКАЗ

25.01.2022 р.

№

Про переведення

учнів 5-11 класів
на навчання з використанням

дистанційних технологій

Відповідно до законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню

освіту», відповідно до статей 35, 35’1, 36, 37 Закону України «Про захист
населення від інфекційних хвороб», листа МОН України від 28.08.2021 №1/9-433

«Про окремі питання діяльності закладів загальної середньої освіти у новому
2021-2022 н.р.», протоколу №1 засідання місцевої комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Тернопільській міській раді від
24.0.2022 року, у зв’язку з коронавірусною хворобою (COVID -19) та з метою

запобігання поширенню гострої респіраторної інфекції у 5-11 класах
НАКАЗУЮ:
1. Перевести учнів 5-11 класів на навчання з використанням

дистанційних технологій з 26 січня по 28 січня 2022 р.
2. Вчителям - предметникам, які здійснюють освітній процес у вищеназваних

класах:
3.1 проводити уроки відповідно до розкладу за допомогою онлайн- платформ
«Єдина школа» та «Zoom»;

3.2 повідомляти завдання для дистанційної роботи учнів через

Viber - спільноту класу та платформу «Єдина школа»;
3.3 організувати зворотній зв’язок з учнями;

3.4 вести облік уроків у класному журналі;
3.5 повідомляти покликання на онлайн - уроки заступникам директора з

навчально - виховної роботи Гудимі О.М. та Панченко А.В.
3. Класним керівникам 5-11 класів проінформувати учнів та їхніх батьків про

переведення дітей на дистанційне навчання.

4. Заступникам директора з навчально - виховної роботи
Панченко А.В.

Гудимі О.М. та

контролювати проведення учителями онлайн-уроків та

здійснення записів проведених уроків у класних журналах.
5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступників директора з

навчально - виховної роботи Гудиму О.М. та Панченко А.В.

Директор ТСШ

Патряк

