
ЖИТОМИРСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 17 

 

Н А К А З 

24.03.2022             м. Житомир                    №  

Про організацію освітнього процесу  

у  ЗОШ № 17 на час  воєнного стану  

  На виконання наказу департаменту освіти Житомирської міської 

ради від 23.03.2022 року № 63 «Про організацію освітнього процесу у  закладах 

дошкільної,  загальної середньої, професійної  (професійно-технічної) та 

позашкільної освіти  Житомирської міської територіальної громади на час  

воєнного стану»,  відповідно до Законів України «Про правовий режим 

воєнного стану» від 12.05.2015 року № 389-УІІІ, «Про затвердження Указу 

Президента України «Про продовження строку дії  воєнного стану в Україні» 

від 15.03.2022 № 2119-ІХ, Указу Президента України від 24 лютого 2022 року 

№ 68/2022 «Про утворення військових адміністрацій», листів Міністерства 

освіти і науки України від 06 березня 2022 року № 1/3371-22 «Про організацію 

освітнього процесу», від 07.03.2022 № 1/3378-22 «Про практику застосування 

трудового законодавства у галузі освіти і науки під час дії правового режиму 

воєнного стану», листа Житомирської обласної військової адміністрації від 

11.03.2022  № 1112/2-22/49 « Про організацію освітнього процесу» 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Організувати освітній процес у ЗОШ № 17 за дистанційною формою 

навчання, починаючи  з 28 березня  2022 року. 

2. Заступнику директора з НВР Котвицькій Л.М.,  заступнику директора з  

НВР Мисник І.Я.: 

2.1. Забезпечити організацію освітнього процесу з використанням технологій 

дистанційного навчання. 

2.2. Забезпечити умови та технічні засоби навчання для підключення до 

освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання дітей. 

2.3. Забезпечити організацію освітнього процесу для дітей з особливими 

освітніми потребами, з урахуванням рівнів підтримки; учнів індивідуальної 

форми здобуття освіти (педагогічний патронаж) включити до складу класів для 

проведення навчальних занять на платформі HUMAN. 

2.4. Запровадити у закладі освіти дистанційний режим роботи для педагогів 

(усіх або частково) та щоденний моніторинг результатів роботи шляхом 

заповнення Google таблиці. 

3. З метою недопущення перевантаження учнів 1- 4 класів,  вилучити з 

розкладу такі навчальні предмети, (Протокол педагогічної ради №3, від 

23.03.2022 р.): 

 Інформатика 

 Фізична культура 

 Дизайн і технології 

 Музичне мистецтво 

 Образотворче мистецтво 

 



 

4. З метою недопущення перевантаження учнів 5-11 класів,  вилучити з 

розкладу такі навчальні предмети, (Протокол педагогічної ради №3 від 

23.03.2022 р.): 

 Музичне мистецтво 

 Мистецтво 

 Образотворче мистецтво 

 Фізична культура 

 Астрономія 

 Російська мова 

 Зарубіжна література (окрім 5 класів) 

 Трудове навчання 

 Основи здоров’я 

 Захист України (Медицина) 

5. При організації освітнього процесу для учнів 1-11 класів, поділ класів на 

групи, не проводити з наступних предметів: 

 Англійська мова 

 Українська мова  

 Інформатика 

6. За результатами моніторингу кількості учнів, готових приєднатися до 

навчання, за дистанційною формою, об'єднати учнів наступним чином 

 5-А, В 

 5-Б 

 6-А, В 

 6-Б, Г 

 7-А, Г 

 7- Б, В 

 8-А, Б, В 

 9-А, Б 

 9-В, Г 

 10–А, Б 

 11-А 

7. Сформувати розклад занять з урахуванням можливостей проведення онлайн 

уроків для учнів 1-11 класів: 

1. 9.00 – 9.45 

2. 9.50 – 10.35 

3. 10.45 – 11.30 

4. 11.35 – 12.20 

5. 12.25 – 13.10 

6. 13.15 – 14.00 

8. Оперативно приймати рішення та оповіщати учасників освітнього процесу 

щодо змін режиму роботи закладу, призупинення чи відновлення освітнього 

процесу. 

9.  Проводити оплату праці педагогічних працівників: 

- по фактично проведених навчальних годинах; 



- врахувати рекомендації щодо зменшення відсотків по надбавках та доплатах 

працівникам закладів загальної середньої освіти (Наказ №. 22-к, від 24.03.2022 

р.). 

10. Під час оголошення повітряної тривоги, для збереження життя і здоров’я 

учасників освітнього процесу, здійснити перехід з синхронного на асинхронний 

режим навчання. 

11. Внести в оновлений розклад навчальних занять години спілкування з  

практичним психологом закладу освіти Мазирець Н.В.  

12. Надати організаційний наказ по закладу про запровадження  дистанційного 

навчання на період воєнного часу департаменту освіти до 25.03.2022 року (на 

електронну адресу yermakovino@gmail.com) 

13. Вчителю інформатики Тарасюку М.Д.,  здійснити наповнення та вносити 

оперативні зміни щодо  дистанційного навчання на сайті закладу. 

14. Класним керівникам 1-4 класів щоденно до 14.00 надавати інформацію 

секретарю школи Алєксєєвій Н.М. про кількість учасників освітнього процесу.  

15. Вчителям-предметникам 5-11 класів, по закінченню уроку, заповнювати 

Google таблиці, з зазначенням кількості учнів, присутніх на уроці. 

16. Секретарю школи Алєксєєвій Н.М.  щоденно до 15.00 год. вносити 

інформацію про стан дистанційного навчання за посиланням  
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sKzcsLu-

pwBrDEfvk6JU3rn7xSwiHedS38kzTalHJmQ/edit?usp=sharing 

17. Зміст даного наказу довести до відома учасників освітнього процесу. 

18. Контроль за виконанням даного наказу лишаю за собою. 

 

 

Директор школи        Марія СЕРВАЧУК 
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