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КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
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НАКАЗ
вщ

Про оргашзацпо навчання 
учшв НВК "Лщей-школа № 48" 
з використанням технологий 
дистанцшного навчання шд час карантину

У зв’язку i3 впровадженням карантину у закладах загальноТ середньоТ освтги 
м.Мар1уполя на виконання Постанови Кабшету MimcTpiB УкраТни вщ 11.03.2020 № 
211 «Про запоб1гання поширенню на територп УкраТни коронав1русу COVID-19», 
розпорядження мкького голови в!д 12.03.2020 № 66р «Про запобкання
поширенню на територп мтста Мар1уполь коронав1русу COVID-19», з метою 
недопущения поширення захворюваносН серед дИей та пщдпткк, на виконання 
наказу департаменту освки Мар1упольськоТ м1ськоТ ради ДонецькоТ обласН в1д 
12.03.2020 р. № 134 «Про запобкання поширенню на територп мкта Mapiynonb 
корона Bipycy COVID-19», на шдстав1 о листа Мшктерства освки i науки УкраТни 
вщ 13.03.2020 р. № 1/9-160 «Щодо оргашзацп дистанцшного навчання в закладах 
загальноТ середньоТ освки шд час карантину», згщно р1шення педагопчно! ради 
№ 10 вщ 16.03.2020 р,

НАКАЗУЮ:

1. Заступнику директора з НВР Отришко О.В. оргашзувати освгтнш процес 
в НВК "Лщей-школа № 48" з використанням технологш дистанцшного 
навчання для забезпечення навчання в р1зних формах (використання 
платформи E-school для надання, перев!рки та оцшювання домашшх 
завдань)

2. Вчителям-предметникам:
. 2.1. Взяти до уваги, що перелк предмекв чи тем навчальних програм, 

вид1в навчальних занять, як! здшснюються за технолопями 
дистанцшного навчання, визначаються за погодженням i3 законними 
представниками учня (п.4.3.Положения про дистанцшне навчання)

2.2. Використовувати для оргашзацп освкнього процесу з використанням 
технологш дистанцшного навчання системотехшчне забезпечення, 
визначене п.5.3. Положения, а саме:

апаратш засоби (персональш комп’ютери, мережеве обладнання, 
джерела безперебшного живлення, сервери, обладнання для 
вщеоконференц-зв’язку тощо), що забезпечують розроблення i 
використання веб-ресурс1в навчального призначення, управлшня 



освггшм процесом та необхщш види навчально! 
суб’ектами дистанщйного навчання у синхронному i 
режимах;

- веб-ресурси навчальних дисциплш (програм), що 
забезпечення дистанщйного навчання

2.3. Самостшно вибирати форми, методи i засоби 
В1дпов1дають освпшй програми (частина перша 
УкраГни «Про освпу»),

3. Контроль за виконанням-дТнр.гб ндказу залишаю за собою.
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