
Рекомендації
щодо

роботи закладів освіти
у період обмежувальних 
протиепідемічних заходів 
з 08 до 25 січня 2021 року



II семестр 2020-2021 н. р.
в закладах загальної середньої

освіти починається 
11 січня 2021 року 

в дистанційному форматі 
(крім спеціальних закладів
загальної середньої освіти)



Для закладів
дошкільної освіти

(далі-ЗДО)

У період обмежувальних
протиепідемічних заходів 

з 08 до 25 січня 2021 року ЗДО
працюють у звичайному

режимі за умови неухильного
дотримання правил
створення безпечного

середовища згідно
 з Регламентом та

постановою Головного
державного санітарного

лікаря України 
від 22 вересня 2020 року № 55



Що робить
адміністрація ЗДО?

Організовує інформування батьків про особливості
роботи ЗДО  у період обмежувальних протиепідемічних
заходів з 08 до 25 січня 2021 року

У терміни, визначені системою «СЕЗ ЗДО», здійснює
прийом документів нових вихованців на підставі
електронної заяви батьків та скан-копій, необхідних
для зарахування дитини. Оригінали документів
мають бути надані батьками керівникові закладу в 10-
денний термін з моменту завершення обмежувальних
протиепідемічних заходів (25 січня 2021 року)



Спілкування між працівниками
закладу, проведення нарад,
семінарів, педагогічних рад,

зустрічей з батьками може
відбуватися виключно

в онлайн-форматі



Для закладів
загальної середньої
освіти (далі-ЗЗСО)

У період 
обмежувальних

протиепідемічних заходів 
з 08 до 25 січня 2021 року 
ЗЗСО будуть працювати 

в онлайн-режимі



Що робить
адміністрація ЗЗСО?

Розміщує на сайті ЗЗСО та/або 
в соціальних мережах онлайн або аудіо-

звернення-роз’яснення про режим роботи
закладу в період карантину



У канікулярний період
відпрацьовує розклад уроків 

за паралелями класів,
застосування інтеграції

окремих предметів, проєктні
завдання тощо

Адміністрація ЗЗСОАдміністрація ЗЗСО



Проводить засідання педагогічної ради,
на якому приймає рішення 

про використання технологій
дистанційного навчання в освітньому

процесі у період обмежувальних
протиепідемічних заходів 
з 08 до 25 січня 2021 року

Вносить зміни до освітньої програми
та моделі (алгоритму дій) організації

освітнього процесу 
(у разі необхідності)

Адміністрація ЗЗСО



Організовує
роз’яснювальну роботу

щодо тривалості уроків,
які проводяться 

з використанням
технологій дистанційного
навчання, асинхронного та

синхронного режимів
взаємодії між суб’єктами

дистанційного навчання

Адміністрація ЗЗСО



забезпечує ведення е-журналів 
для учнів 1-4 класів

організовує облік занять, заходів та
оцінювання знань учнів 5-11 класів у період

обмежувальних протиепідемічних заходів 
з 08 до 25 січня 2021 року виключно

 в електронному вигляді

Адміністрація ЗЗСО

у цей період організовує будь-
які збори колективу (педради,
консультації, семінари тощо)

лише в онлайн-форматі



Адміністрація ЗЗСО
Визначає дітей із соціально незахищених,

багатодітних сімей та інших, які не мають технічних
можливостей для занять 

з використанням технологій дистанційного навчання
вдома, та забезпечує таким учням організацію

дистанційного навчання
 в період обмежувальних протиепідемічних заходів 

з 08 до 25 січня 2021 року 
в шкільних кабінетах за графіком 

із дотриманням санітарних норм, передбачених
Регламентом 



Організовує роботу щодо створення
«електронної скриньки» для

налагодження онлайн-зв’язку/
спілкування у визначений час між

учасниками освітнього процесу:
учителями, батьками та учнями

 Інформація про роботу «електронної
скриньки» розміщується 

на сайті ЗЗСО

Адміністрація ЗЗСО



Розміщує на електронній
сторінці закладу освіти 

-календар шкільних подій,
можливостей щодо підвищення

онлайн педагогічної
майстерності вчителів тощо

Адміністрація ЗЗСОАдміністрація ЗЗСО



Самостійно визначають режим
(синхронний або асинхронний) проведення

окремих навчальних занять.
 При цьому не менше 30 відсотків

навчального часу, передбаченого освітньою
програмою закладу, організовується 

в синхронному режимі 
(решта навчального часу організовується 

в асинхронному режимі)

Вчителі що роблять?



Урок 
з використанням технологій

дистанційного навчання 
НЕ може тривати 45 хвилин

Вчителі ПАМ'ЯТАЮТЬ



Заклади позашкільної освіти (далі-ЗПО)
У період обмежувальних протиепідемічних

заходів 
з 08 до 25 січня 2021 року ЗПО будуть працювати 

в онлайн-режимі

Адміністрація ЗПО в онлайн-форматі:
організовує освітній процес шляхом використання

інструментів і технологій дистанційного навчання

визначає електронні освітні ресурси та онлайн-портали
для організації освітнього процесу з використанням
технологій дистанційного навчання



Інклюзивно-ресурсний центр (далі-ІРЦ) 
У період обмежувальних протиепідемічних

заходів 
з 08 до 25 січня 2021 року ІРЦ буде працювати 

в онлайн-режимі

Адміністрація ІРЦ в онлайн-форматі:
організовує надання фахівцями психолого-

педагогічних та корекційно-розвиткових послуг
дітям з особливими освітніми потребами

організовує надання консультативних послуг
батькам та педагогічним працівникам


