НАКАЗ
по Житомирському обласному ліцею
Житомирської обласної ради
від ___.___. 2020 р.

№___

Про організацію роботи ліцею
у ІІ семестрі 2020/2021 н.р. та про
особливості організації освітнього
процесу через впровадження
змішаної форми навчання
У зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-19)
та
відповідно до постанови КМУ « Про встановлення карантину та запровадження
обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на
території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2» №1236, яка 12 грудня набрала чинності, щодо
продовження карантину до 28 лютого 2021 року та запровадження жорсткого
локдауну з 08 по 24 січня 2021 р. включно, з метою збереження життя та
здоров’я ліцеїстів, відповідно до наказу МОН від 02.11.2017 року №1440 Про
затвердження Типового переліку комп'ютерного обладнання для закладів
дошкільної, загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти
(Заголовок зі змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки
№ 752 від 30.05.2019) (зі змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
освіти і науки № 752 від 30.05.2019 № 574 від 29.04.2020) з метою
впорядкування роботи ліцею з 25січня2021 року та на виконання рішення
педради від 21.12.2020 р.
НАКАЗУЮ:
1. Колективу ліцею:
1.1. продовжувати дотримуватись у ліцеї відповідних санітарних і
протиепідемічних заходів та здійснювати обов’язковий щоденний контроль
стану здоров’я ліцеїстів та працівників ліцею;
1.2. неухильно дотримуватись протиепідемічних заходів у ліцеї на період
карантину у зв’язку із поширенням короновірусної хвороби (Covid-19),
затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України
від 22.08.2020 р. № 50;
1.3. дотримуватись рекомендованого Міністерством освіти і науки
України Алгоритму дій керівників ЗЗСО у разі виявлення у здобувачів освіти
або працівників ЗЗСО ознак гострого респіраторного захворювання (лист від
28.02.2020 р. № 1/9-490);
1.4. запровадити у ліцеї для учнів 11 класів очне навчання відповідно до
затвердженого розкладу та режиму роботи ліцею;
1.5. для учнів 8-10 класів запровадити змішане навчання;

1.6. при змішаному навчанні забезпечити виконання освітніх програм у 810класах шляхом організації освітнього процесу із використанням технологій
дистанційного навчання;
1.7. у разі виявлення бажання батьків щодо невідвідування їх дітьми
ліцею на період карантинних заходів організувати для цих ліцеїстів проведення
консультацій з навчальних предметів у прийнятний для них спосіб, який
погодити з батьками;
1.8. заборонити проведення в ліцеї масових заходів (вистав, свят,
концертів) за участю дітей з більш ніж одного класу.
2. З метою удосконаленого змішаного навчання та якіснішого
дистанційного навчання:
2.1. головному бухгалтеру ліцею Слюсарчук І.С. та заступнику з
господарської роботи Ціпов’язу Т.В. забезпечити кожну аудиторію вебкамерою.
2.2. Встановити у кабінетах математики, біології, інформатики,
української мови та літератури, бібліотеці придбані інтерактивні дошки,
проектори, екрани, комп’ютери.
3. Для організації якісного освітнього процесу використовувати наступні
технічні засоби: персональний комп’ютер, ноутбук, графічний адаптер,
відеомонітор, звуковий адаптер, веб-камеру, клавіатуру (за потребою), основне
преінстальоване програмне забезпечення персонального комп’ютера формфактора ноутбук.
4. Дозволити використання веб-камер виключно для трансляції записів,
малюнків тощо на дошці з аудіосупроводом для підвищення якості
дистанційного навчання.
5. Відеокамера має бути встановлена так, щоб було чітке зображення на
дошці.
6. Використання мобільних телефонів учнями дозволяється лише з
дозволу учителя в окремих випадках.
7. Категорично заборонити використання функцій фото- та відеокамери,
диктофона, аудіопрогравача, мобільного телефону під час освітнього процесу.
8. Затвердити методичні рекомендації для педагогічних працівників з
організації змішаного навчання (для груп, що навчаються самостійно) (додаток
№1).
9. Затвердити зміст пам’ятки для батьків «Особливості участі батьків в
освітньому процесі, організованому за змішаною системою» (додаток № 2).
10. Кураторам 8-10 класів:
10.1. до 06.01.2021 р. здійснити розподіл учнів з врахуванням
рівномірного розміщення учнів за статтю та за належністю до обох підгруп з
англійської мови та інформатики;
10.2. до 06.01.2021 р. провести роз’яснювальну роботу з батьками
ліцеїстів або особами, що їх заміняють щодо особливостей участі в освітньому
процесі, організованому за змішаною системою;
10.3. до 06.01.2021 р. провести роз’яснювальну роботу з учнями щодо
навчання за змішаною системою та особливостями застосування освітньої
технології (перевернутий клас);

10.4. забезпечити контроль за відвідуванням учнями навчальних занять
відповідно до розподілу на групи;
10.5. забезпечити розташування учнів у класі по одному за партою з
дотриманням соціальної дистанції;
11. Учителям-предметникам, що викладають у 8-10 класах:
11.1. під час організації освітнього процесу за змішаною системою
керуватись методичними рекомендаціями для педпрацівників з організації
змішаного навчання (для груп, що навчаються самостійно) (додаток №1);
11.2. забезпечити контроль за результатами самостійного вивчення
навчального матеріалу учнями та корекцію їх знань, умінь і навичок під час
кожного періоду змішаного навчання;
12. Практичному психологу Сірик О.О. до 25.01.2021 р. розробити та
розмістити на сайті ліцею рекомендації для учнів щодо самоорганізації до
навчання в домашніх умовах.
13. Відповідальному за сайт ліцею Бондарю С.П. та за сторінку у
фейсбуці Шевченко Н.А. – розмістити зміст наказу на інформаційних
платформах.
14. Заступникам директора з навчально-виховної роботи, Рассохіній Л.Р.,
Левончук Н.О., Хотинській І.В., відповідно до розподілу посадових обов’язків:
14.1. забезпечити надання консультацій педагогічним працівникам та їх
системний методичний супровід з питань реалізації змішаного навчання;
14.2. забезпечити контроль за виконанням навчальних планів та програм
у повному обсязі під час реалізації змішаного навчання;
15. Контроль за виконанням даного наказу покладаю на заступників
директора з навчально-виховної роботи: Рассохіну Л.Р., Левончук Н.О.,
Хотинську І.В., господарської роботи Ціпов’яза Т.В.
16. Загальний контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Додатки до наказу на двох аркушах.

Директор ліцею
Виконавець: Левончук Н.О.

(підпис існує)

Л.В. Корінна

Обговорено на педраді __.__.2020
Додаток №1 до наказу
від __.12.2020 року №

Методичні рекомендації для педагогічних працівників з організації
змішаної форми навчання( для груп, що навчаються самостійно)
1. Змішана система застосовується для учнів 8-11 класів, кожен з них класним
керівником поділено на дві групи·І та ІI, що навчаються по два тижні.
2. Розклад занять за очною формою не змінюється.
3. Одна й таж тема синхронно вивчається обома групами: однією очно, другою
самостійно (методика перевернутого класу), згідно
календарно-тематичного
планування з забезпеченням повного виконання навчальних програм.
4. Для учнів, що навчаються самостійно необхідно надати чіткий перелік завдань
та рекомендацій по їх виконанню.
5. Кількість письмових завдань не повинна перевищувати чотири вправи на
кожен урок за розкладом та з врахуванням часу на його виконання з розрахунку до 40
хвилин.
6. Завдання для самостійного опрацювання розміщується на платформі у розділі
«завдання», або вчитель задає домашнє завдання в кінці очного навчання.
7. Рекомендовано під час домашнього завдання для самостійного опрацювання
робити посилання на засоби візуалізації (відео, презентації).
8. При переході групи на очне навчання вчитель проводить узагальнення та
систематизацію матеріалу, що вивчаються учнями самостійно, дає відповідь на
питання, що виникли, може проводити поточне та контрольне оцінювання.
9. Виконані завдання перевіряються вчителем при виході групи дітей на
навчання за очною формою і не потребують надсилання засобами електронного
зв’язку вчителя.
10. На розсуд вчителя, на безоплатній основі, можуть застосовуватись технології
дистанційного навчання для груп, які опановують навчальний матеріал самостійно,
про що вчитель інформує відповідно групу зручними засобами електронного зв’язку.
11. Для проведення обов’язкових видів контрольних робіт учитель може обирати
будь-які форми контролю в тому числі і за допомогою інтернет ресурсів, які
застосовуються з дотриманням принципів академічної доброчесності (прозорість,
об’єктивність, неупередженність, самостійність виконання).
12. Для організації самостійного навчання вчителі ліцею застосовують
платформу Human, Google Meet, Zoom тощо, та зручні способи електронного зв’язку.
13. Відмітка про відсутність учня на уроці в класному журналі проставляється
лише тим учням, які відсутні у тій групі, що навчається очно.
14. У випадку покращення епідемситуації учні у повному складі повертаються
на очне навчання.

Обговорено на педраді __.__.2020
Додаток №1 до наказу
від __.12.2020 року №

ПАМ’ЯТКА ДЛЯ БАТЬКІВ
«Особливості участі учнів в освітньому процесі, організованому за змішаною
системою»
1. Змішана система застосовується для учнів 8-11 класів.
2. Кожен з цих класів поділено на дві групи, які навчаються по два тижні.
3. Розклад занять за очною формою не змінюється.
4. Перші два тижні з 25.01-05.02.2021 очно в класах (по одною за партою)
навчаються учні першої групи, в цей період учні другої групи опановують
навчальний матеріал самостійно за алгоритмом і завданнями наданими вчителем
відповідного предмета на останньому уроці проведеному в очній формі. З
08.08.2021 р. - групи міняються місцями: 1 – самостійно навчається вдома, 2 – очно в
класі і так далі за винятком канікул.
5. Завдання для самостійного опрацювання вчитель розміщає на платформі в
розділі «завдання».
6. Одна і таж тема вивчається синхронно обома групам: однією очно, другою
самостійно (методика перевернутого класу).
7. При переході групи на очне навчання учитель-предметник проводить
узагальнення та систематизацію матеріалу. що вивчався учнями самостійно, дає
відповіді на питання, що виникли, може проводити поточне та контрольне
оцінювання.
8. Виконані завдання перевіряються вчителями при переході групи дітей на
навчання за очною формою і не потребують надсилання засобами електронного
зв’язку вчителю.
9. На розсуд вчителя, на безоплатній основі, можуть застосовуватись технології
дистанційного навчання для груп, які опановують навчальний матеріал самостійно,
про що вчитель інформує відповідно групу зручними засобами електронного зв’язку.
10. Форму проведення перевірочних робіт обирає вчитель.
11. Діти з ознаками ГРВ, контактні особи з хворими на COVID-19 перебувають
на самоізоляції і опановують навчальний матеріал самостійно. Після одужання
(закінчення періоду самоізоляції) учні приступають до навчання з наданням
відповідної медичної довідки разом зі своєю групою.
12. У випадку покращення епідемситуації учні у повному складі повертаються
на очне навчання.

