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ОСОБЛИВОСТІ
ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
В СПЕЦІАЛІЗОВАНІЙ ШКОЛІ І-ІІІ СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ
ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ №165 МІСТА КИЄВА

в період високого рівня епідемічної небезпеки
1.

В період помаранчевого рівня епідемічної небезпеки, враховуючи
наповнюваність класів учнями (середня наповнюваність - 22 учні),
відповідно до норм постанови Кабінету Міністрів України від 13.10.2020
№ 956, школа працює в очній формі з дотриманням усіх належних
протиепідемічних заходів.

2.

У разі контакту учнів класу з хворою на коронавірусну інфекцію COVID-19
особою, клас закривається на двотижневий карантин (учні не відвідують
школу).

3.

Для класу (класів), які перебувають на карантині, організовується
дистанційне навчання на освітніх платформах ZOOM та Google Classroom
відповідно до розкладу уроків та згідно з педагогічним навантаженням
педагогічних працівників.

4.

Оцінювання навчальних досягнень учнів, які перебувають на карантині,
здійснюється відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України №
496 від 03.06.2008 «Про затвердження Інструкції з ведення класного журналу
учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів», № 240 від
23.06.2000 «Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень
учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти», №1222 від
21.08.2013 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних
досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти».
Оцінки виставляється вчителями-предметниками до класного журналу
відповідно до дати проведених уроків.

5.

Відсутність учнів на онлайн-уроках фіксується у класному журналі літерою
«н».
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6.

Для учнів, які за рішенням батьків не відвідують школу через епідемічну
небезпеку (за відповідною заявою батьків), доступ до освітнього процесу
здійснюється шляхом доступу до створених вчителями-предметниками на
платформі Google Classroom «Освітніх курсів» (відповідно до переліку
предметів навчального плану).

7.

Вчителі-предметники
здійснюють
наповнення
«Освітніх
курсів»
навчальними матеріалами відповідно до навчальних програм та календарнотематичного планування з предмету (один раз на тиждень).

8.

Опрацювання навчальних матеріалів здійснюється учнями самостійно, в
асинхронному режимі.

9.

Консультування
вчителями-предметниками
забезпечується
шляхом
листування на платформі Google Classroom на сторінках відповідних
«Освітніх курсів», очних консультацій відповідно до затвердженого графіку
консультаційних занять вчителів школи, в межах робочого часу учителя.

10. З огляду на те, що нормативними документами не визначено порядок
оцінювання учнів, які відсутні під час очної форми навчання та мають
відмітку «н» в класному журналі, поточне та тематичне оцінювання на час
відсутності учня не здійснюється.
11. Підсумкове (семестрове) оцінювання навчальних досягнень учнів, які не
відвідували школу тривалий період та не мають достатньої кількості
тематичних оцінок для виставлення семестрової оцінки, може здійснюватися
шляхом коригування семестрової оцінки в очній формі за відповідною
заявою батьків.
12. Заяву про проведення коригуючого семестрового оцінювання батьки (особи,
які їх замінюють) надають директорові школи в триденний термін після
виставлення семестрової оцінки.
13. Коригування семестрового оцінювання проводиться не пізніше п’яти днів
після подання заяви.
14. У разі хвороби учня (учениці) чи інших поважних причин термін
коригування семестрового оцінювання може бути подовжено.
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