
ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖ АВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 307 
З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ПРИРОДНИЧИХ НАУК 

ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА

Про особливості роботи 
спеціалізованої школи № 307 
у період обмежувальних 
протиепідемічних заходів 
з 08 до 25 січня 2021 року

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 
№ 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних 
протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території 
України гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої 
короновірусом БАКБ-СоУ-2», наказу Департаменту освіти і науки 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) від 15.12.2020 №194 «Щодо роботи закладів дошкільної, 
загальної середньої, професійної (професійно-технічної), позашкільної освіти 
всіх типів та форм власності міста Києва у період обмежувальних 
протиепідемічних заходів з 08 до 25 січня 2021 року», з метою впорядкування 
та чіткої організації роботи спеціалізованої школи № 307 під час зимових 
канікул та у період обмежувальних протиепідемічних заходів з 08 до 25 січня 
2021 року

1. Організувати роботу колективу у період обмежувальних протиепідемічних 
заходів з 08 до 25 січня 2021 року у дистанційному форматі.

2. Усім педагогічним працівникам організувати освітній процес з 11 до 25 
січня 2021 року у дистанційному режимі з використанням інформаційних 
технологій:
2.1. Проводити уроки відповідно до розкладу занять на II семестр 2020- 
2021 навчального року.
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2.2. Дотримуватись тривалості уроків з використанням технологій 
дистанційного навчання, визначеної Санітарним регламентом для закладів 
загальної середньої освіти:
1-і класи -  10 хв.;
2-4 класи -  15 хв.;
5-7 к л аси -20 хв.; ,
8-9 класи -  20-25 хв.;
10-11 класи -  25-30 хв.,
інший час: для учнів — на виконання завдань, для вчителів — для 
проведення онлайн-консультацій (групових та індивідуальних).
2.3. Дотримуватись встановленого розкладу дзвінків на період 
обмежувальних протиепідемічних заходів з 11 по 22 січня 2021 року, що 
додається (Додаток 1).

3. Вихователям ГИД дотримуватись встановленого графіку роботи груп 
подовженого дня за режимом, що додається (Додаток 2).

4. Учителям 1-11-х класів, класним керівникам 5-11-х класів:
4.1. Визначити режим (синхронний або асинхронний) проведення 
навчальних занять. При цьому не менше 30% навчального часу 
організувати у синхронному режимі (решту навчального часу організувати 
у асинхронному режимі).
4.2. До 23 грудня 2020 року визначити учнів 1-11-х класів, які не мають 
технічних можливостей для занять із використанням технологій 
дистанційного навчання вдома, надати списки таких учнів заступникам 
директора з навчальної роботи відповідно до посадових обов’язків.
4.3. На класних годинах 24 грудня 2020 року ознайомити учнів 1-11 класів 
з організацією освітнього процесу під час обмежувальних 
протиепідемічних заходів з 11 по 24 січня 2021 року.
4.4. Забезпечити ведення е-журналів для учнів 1-4 класів, проводити облік 
відвідування занять учнів 1-11 класів, оцінювання знань учнів 5-11 класів 
у період обмежувальних протиепідемічних заходів з 08 до 25 січня 2021 
року тільки в електронному вигляді (Google -  формах).
4.5. Проводити онлайн-зв’язок та іншимим засобами спілкування між 
учителями, батьками, учнями щовівторка з 16.00-17.00.

5. Заступнику директора з навчальної роботи Дзиговській О.В. до 5 січня 
2021 року скласти та подати на затвердження директорові розклад 
навчальних занять та роботи консультпунктів на II семестр 2020 -  2021 
навчального року

6. Заступнику директора з виховної роботи Корцовій Ю.В. до 6 січня 2021 
року скласти та подати на затвердження директорові розклад роботи 
гуртків та секцій Школи повного дня на II семестр 2020 -  2021 
навчального року.

7. Заступникам директора з навчальної роботи відповідно до посадових 
обов’язків забезпечити учнів, які не мають технічних можливостей для 
занять із використанням технологій дистанційного навчання вдома, 
дистанційне навчання в кабінетах інформатики (№216, 318) за графіком із



дотриманням санітарних норм, передбачених Регламентом та постановою 
Головного санітарного лікаря України від 22 серпня 2020 року № 50.

8. На засіданні педагогічної ради 24 грудня 2020 року розглянути питання 
використання технології дистанційного навчання в освітньому процесі у 
період обмежувальних протиепідемічних заходів з 11 по 22 січня 2021 
року.

9. Проведення нарад, семінарів, педагогічних рад, зустрічей з батьками у 
період з 08 до 25 січня 2021 року проводити в онлайн-форматі. ^

10.Учителю математики Коваль Л.Г. розмістити цей наказ на сайті 
спеціалізованої школи № 307.

11 .Контроль за виконанням наказу покласти заступників директора з 
навчальної роботи Дзиговську О.В., Костенко Ю.В., Іващенко І.М. та 
заступника директора з виховної роботи Корцову Ю.В. відповідно до їхніх 
посадових обов’язків.

І. ЛАПІКА



Додаток 1
до наказу спеціалізованої школи № 307
від с у  * 4 *-0 У 9___

Розклад дзвінків для 1-х класів

Урок Початок Закінчення Перерва
1-й 08:30 09:05 10 хв.
2-й 09:15 09:50 10 хв.
3-й 10:00 10:35 20 хв.
4-й 10:55 11:30 10 хв.
5-й 11:40 12:15 -

Розклад дзвінків для 2-х - 4-х класів

Урок Початок Закінчення Перерва
1-й 08:30 09:10 10 хв.
2-й 09:20 10:00 10 хв.
3-й 10:10 10:50 20 хв.
4-й 11:10 11:50 10 хв.
5-й 12:00 12:40 10 хв.
6-й 12:50 13:30 -

Розклад дзвінків для 5-х - 11-х класів

Урок Початок Закінчення Перерва
1-й 08:30 09:15 10 хв.
2-й 09:25 10:10 10 хв.
3-й 10:20 11:05 20 хв.
4-й 11:25 12:10 10 хв.
5-й 12:20 13:05 10 хв.
6-й 13:15 14:00 10 хв.
7-й 14:10 14:55 10 хв.
8-й 15:05 15:50 -



Додаток 2
до наказу спеціалізованої школи № 307
від dd . Jd , сЮо//) № dJ 9____

Режим роботи ТТГД для 1-х класів (4 та 5 уроків відповідно)

4 уроків 5 уроків Заходи
11.30-12.00 12.15-12.45 обід
12.00-13.00 12.45-13.45 віртуальна прогулянка
13.00-14.30 13.45-15.15 рольові та дидактичні ігри
14.30-15.30 15.15-16.15 бесіди
15.30-16.30 16.15-17.15 творча майстерня
16.30-17.30 17.15-18.15 спортивне заняття

Режим роботи ГПД для 2-х класів (5 уроків)

12.40-13.10-обід
13.10-14.10- віртуальна прогулянка
14.10-15.40 -  рольові та дидактичні ігри
15.40-16.40 -  бесіди
16.40-17.40 -  творча майстерня
17.40-18.40 -  спортивне заняття

Режим роботи ГПД для 3-х та 4-х класів (5 та 6 уроків відповідно)

5 уроків 6 уроків Заходи
12.40-13.10 13.30-14.00 обід
13.10-14.10 14.00-15.00 віртуальна прогулянка
14.10-15.10 15.00-16.00 самопідготовка
15.10-16.10 16.00-17.00 бесіди
16.10-17.40 17.00-18.30 творча майстерня
17.40-18.40 18.30-19.30 спортивне заняття


