
Гімназія № 283 ІІ-ІІІ ступенів Деснянського району міста Києва

НАКАЗ

№ Н  -0“19” січня 2021 р.

Про впровадження 
змішаної форми навчання 
для учнів 11-х класів

Керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 
№641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених 
протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої 
респіраторної хвороби СОУГО-19 , спричиненої корона вірусом 8АК8-СоУ-2 
» (зі змінами) та постановою Головного державного санітарного лікаря 
України від 22.08.202 № 50 затвердження протиепідемічних заходів у закладі 
освіти, у зв’язку з поширенням корона вірусної хвороби та з метою 
мінімізації ризиків зараження корона вірусом учасників освітнього процесу, 
на підставі заяв батьків учнів 11-х класів та рішення педради № 9 від 
11.01.2021 року

НАКАЗУЮ:

1. З 25.01.2021 року впровадити в освітній процес змішану форму 
навчання для учнів 11 -х класів.

2. Затвердити розклад для змішаної форми навчання учнів 11-х класів
3. Заступникам директора Мухіній-Швець Н.А, Усатій А.Б, Сівковській 

Л.О. організувати освітній процес відповідно до рекомендацій щодо 
навчання під час адаптивного карантину.

4. Класним керівникам 11-х класів Романюк Р.О., Даневич С.М., Данилюк 
Т.А., Неділько О.С.
4.1. провести роз’яснювальну роботу серед батьків щодо переходу 
учнів на дистанційну форму навчання з таких предметів:
11-А -  фізична культура, інформатика, технології, захист України;



11-Б інформатика, технології, захист України (дівчата);
11 -В -  фізична культура, інформатика, мистецтво, всесвітня 
історія,захист України;
11-Г -  фізична культура, інформатика, технології, всесвітня історія, 
екологія, захист України.
4.2. взяти під особистий контроль роботу учнів під час навчання 
дистанційно.
5. Вчителям-предметникам Неділько О.С., Гулько В.І, Асташкіній О.П., 
Шевчуку С.О., Сугаку В.О.,Швед М.В., Дробишевській С.М., 
Большаковій Н.В., Корнієнко О.П., Рогульчик Л.М., Морозовій С.М., 
Твардовській Л.М.
5.1. проводити уроки в дистанційному форматі в синхронному (не 
менше 30%) та асинхронному режимі на платформі Ооо§1е Сіаззгоот.
5.2. вести поточне та тематичне оцінювання відповідно до програми 
затвердженої Міністерством освіти і науки України.
5.3. вчителям фізичної культури та захисту України до 01.02.2021 р. 
скласти графік здачі контрольних нормативів учнями 11-х класів і 
подати на затвердження директору гімназії.
6. Контроль за виконанням цього наказу лишаю за собою.
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