
 Протокол № 5 

засідання педагогічної ради 

Новомлинівської ЗОШ 1-ІІІ ступенів 

від 16.11.2020 року 

 

Порядок денний 

1. Про запровадження обмежувальних заходів у закладі освіти та тимчасову 

організацію освітнього процесу дистанційно (Доповідає Мартиненко Т.І.) 

 

1. СЛУХАЛИ: 

     Мартиненко Т.І., заступника директора  з навчально-виховної роботи, яка 

ознайомила з рішенням засідання комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Височанської сіль-

ської ради, протокол № 3 від 16.11.2020 року, розпорядженням  сільського 

голови від 16.11.2020 року № 159    «Про запровадження обмежувальних 

заходів у закладах освіти», наказом відділу освіти, культури, молоді та  спорту 

Височанської сільської ради від 16.11.2020 р. № 30   «Про запровадження 

обмежувальних заходів у закладах освіти», згідно з якими дирекції необхідно 

ввести обмежувальні заходи у вигляді призупинення діяльності закладу освіти 

та організувати тимчасово освітній процес дистанційно з 17.11.2020 року до 

закінчення терміну самоізоляції осіб, які контактували із хворими на  

COVID-19. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Тимчасово,  з 17.11.2020 року до закінчення терміну самоізоляції осіб, які 

контактували із хворими на COVID-19,  організувати в школі   освітній процес 

дистанційно. 

2.Заступнику директора з навчально-виховної роботи Мартиненко Т.І. до 

17.11.2020 року організувати  повторне інформування здобувачів освіти та 

працівників закладу щодо заходів  запобігання поширенню коронавірусу, 

проявів даної хвороби та дій у випадку захворювання. 

3. Педагогічним працівникам закладу освіти під час дистанційного 

навчання: 

3.1. Здійснювати  виконання освітніх програм закладу освіти  шляхом 

організації освітнього процесу із використанням технологій дистанційного 

навчання, що не передбачає відвідування закладів освіти її здобувачами.  

3.2.Внести необхідні  зміни до календарно-тематичного планування. 

3.3. Забезпечити засвоєння учнями навчального матеріалу через соцмережі, 

месенджери, телефонний зв'язок, організувати щоденне навчальне спілкування 

з учнями, здійснювати індивідуальну допомогу учням через телефонний 



зв'язок, мобільні додатки, а також надавати завдання учням у групі на Facebook, 

у Viber тощо у відповідності до розкладу уроків. 

4. Учителям початкових класів,  класним керівникам: 

4.1. Інформувати здобувачів освіти та їх батьків про переведення на 

дистанційну форму навчання з 17.11.2020 року до закінчення терміну 

самоізоляції осіб, які контактували із хворими на COVID-19. 

4.2. Забезпечити проведення інструктажів учнів з безпеки життєдіяльності 

щодо профілактики поширення грипу, гострих респіраторних захворювань, 

коронавірусу у телефонному режимі або через мобільні додатки. 

 

Голова педради                   Т.І. Мартиненко 

Секретар                               О.Г. Тоцька 

 

 

 
 


