КЗ КОР «Васильківська спеціальна школа І-ІІ ступенів»

НАКАЗ
22.10.2021

м. Васильків

№ 72

Про запровадження
дистанційного навчання
На виконання Закону України «Про захист населення від інфекційних
хвороб», рішення педагогічної ради КЗ КОР «Васильківська спеціальна
школа І-ІІ ступенів» від 21 жовтня 2021 р. протокол №2, відповідно до
Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої
освіти, наказу Міністерства освіти і науки України від 08.09.2020 № 1115
«Деякі питання організації дистанційного навчання», у зв’язку з затримкою
сезону опалення, погіршенням епідеміологічної ситуації в Україні,
спричиненої поширенням респіраторної хвороби COVID-19, з метою
зменшення застудних та распіраторних сезонних захворювань, отримання
розповсюдження коронавірусу SARS-CoV-2, забезпечення громадянам
можливості реалізації конституційного права на здобуття освіти, якісного
виконання освітньої програми та навчальних планів спеціальної школи
НАКАЗУЮ:

1. Організувати освітній процес в КЗ КОР «Васильківська спеціальна
школа І-ІІ ступенів» відповідно до навчальних планів та календарнотематичного планування за дистанційними технологіями навчання з 25 по 29
жовтня 2021 року.
2. Вчителям
2.1. Відповідно до затвердженого розкладу занять забезпечувати
організацію та спрямування дистанційного навчання здобувачів освіти
(підбір навчального матеріалу, завдань для самоопрацювання, завдань для
контролю знань, надання консультацій учням та батькам) через роботу у
Viber-групах, Facebook, через електронну почту, доступні педагогічні
платформи (Zoom, Classroom та інші)
Постійно
2.2. Дозволити вносити зміни до календарно-тематичного планування з
метою підбору ефективних форм діагностувальних та контрольних робіт з
використанням дистанційних технологій навчання; в разі неможливості
проведення перевірочних робіт, перенести їх на період очного навчання. .
2.3. Використовувати технології дистанційного
навчання для
проведення корекційно-розвиткових занять та надання психологопедагогічних послуг, передбачених навчальним планом та освітньою
програмою спеціальної школи.
Постійно
2.4. Провести закріплення навчального матеріалу після повернення на
очну форму навчання.

3.Інформацію для батьків та учнів про організацію дистанційного
навчання в закладі та рекомендації батькам щодо організації режиму дітей та
надання допомоги під час дистанційного навчання розмістити на офіційному
сайті спецшколи.
До 23.10.2021
4. Усім педагогічним працівникам закладу спланувати та здійснювати
іншу організаційно-методичну роботу, в тому числі по реалізації
індивідуального плану самоосвіти.
5. Адміністрації закладу освіти:
6.1.3 метою убезпечення порушення прав дітей у родинах, які
перебувають у складних життєвих обставинах направити листи у відповідні
служби у справах дітей, щодо забезпечення таких дітей соціальним супровод
До 23.10.2021
6.2.3абезпечити чергування працівників в закладі.
6.3 Даний наказ розмістити на сайті закладу освіти.
До 23.10.2021
7. Заступнику директора з навчальної роботи Ліпінській Т.В
забезпечити методичний супровід
організації освітнього процесу з
використанням дистанційних технологій, постійний моніторинг за якістю
організації освітнього процесу та дотриманням вимог забезпечення якості
освіти.
Постійно
8.Класним керівникам, класово дам, вихователям
8.1 Провести серед здобувачів освіти та їхніх батьків інформаційнопросвітницьку роботу з питань запобігання поширенню гострої респіраторної
хвороби, спричиненої коронавірусом, гострих респіраторних інфекцій та
невідкладних дій у випадку виявлення ознак захворювання.
25.10.2021
8.2.Щоденно здійснювати моніторинг стану здоров'я дітей та
доповідати в разі виявлення випадків захворювання на ‘ COVID-19 в
адміністрацію спецшколи.
9.Заступнику з господарчої роботи Бєглову О.В. для забезпечення
життєдіяльності спецшколи та утримання його інфраструктури посилити
контроль за щоденною санітарною обробкою приміщень, організувати
ького персоналу та інших служб згідно
зленому порядку.
Постійно
ого наказу залишаю за собою.

Людмила КУРАВСЬКА

