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Витяг з протоколу педагогічної ради №2 від 30.10.2020
З питання організації освітнього процесу в гімназії під час карантину з
02.11.20 по 13.11. 20 слухали заступника директора Сметану Ю.О., яка
ознайомила колектив з листом департаменту освіти і науки Запорізької міської
ради від 29.10.2020 №01.01-21/2540 «Про організацію освітнього процесу в
закладах загальної середньої освіти м. Запоріжжя» та запропонувала для
розгляду технології дистанційного навчання під час здобуття освіти за різними
формами на період з 02.11.2020 по 13.11.2020.
УХВАЛИЛИ:
1. Педагогічному колективу:
1.1. Проводити навчальні заняття на період з 02.11.20 по 13.11.20 для учнів 1-4
класів в очній формі з урахуванням принципу віддаленого розміщення
навчальних кімнат для мінімізації контактів учасників освітнього процесу згідно
з розкладом уроків.
1.2. Проводити навчальні заняття на період з 02.11.20 по 13.11.20 для учнів
5-11 класів з використанням технологій дистанційного навчання згідно з
розкладом уроків.
1.3. Проводити очні консультації з навчальних предметів, віднесених для
складання ЗНО (ДПА) на період з 02.11.20 по 13.11.20 для учнів 11 класів з
дотриманням протиепідемічних вимог.
1.4. Проводити навчальні заняття в 5-11 класах в синхронному та асинхронному
режимі відповідно до обраного режиму.
1.5. Оцінювання результатів навчання учнів проводити за видами оцінювання,
визначеними законами, і відповідно до критеріїв, визначених МОН України.
2. Класним керівникам 5-11 класів:
2.1. Здійснити моніторинг забезпечення учнів класу щодо можливості участі у
синхронному режимі взаємодії.
2.2. Довести інформацію до відома учнів та їх батьків через онлайн та
електронні ресурси.
3. Заступникам директора АнісовійО.М., Качеровій Т.В., ЛяхО.К., Сметані Ю.О.:
3.1. Тримати на постійному контролі ухвалені рішення педради.

Витяг з протоколу педагогічної ради № 2 від 30.10.2020 року
Про використання технологій дистанційного навчання в освітньому процесі
електронних освітніх платформ, комунікаційних онлайн сервісів за допомогою
яких організовується освітній процес під час дистанційного навчання.
СЛУХАЛИ:
Анісову О.М. заступника директора з НВР, яка доповіла про використання
технологій дистанційного навчання в освітньому процесі електронних освітніх
платформ, комунікаційних онлайн сервісів за допомогою яких організовується
освітній процес під час дистанційного навчання.
УХВАЛИЛИ:
1. Педколективу гімназії:
1.1. Застосувати такі платформи та технології:
- як платформа Google Classroom – для проведення тестування,
контролю,систематизації, оцінювання діяльності, перегляду результатів
виконання вправ, застосування різних форм оцінювання, коментування
й організація ефективного спілкування з учнями в режимі реального
часу.
-Платформа Zoom – для проведення онлайн-уроків у реальному часі з
можливістю демонстрації учням інтерактивної вбудованої дошки в
освітньому процесі.
- кейс-технологію, ТВ-технологію, інтернет-мережеву, змішану
технологію.
1.2. Ухвалювати з адміністрацією використання інших електронних освітніх
ресурсів.
1.3. Забезпечити перевірку цих ресурсів щодо відповідності державним
стандартам освіти.
2. Класним керівникам:
2.1. Постійно тримати на контролі навчання учнів свого класу.
2.2. Використовувати доступні засоби комунікації (телефонний, поштовий
зв'язок тощо) для учнів, які не можуть взяти участь в синхронному
режимі взаємодії з поважних причин.
3. Заступникам директора з НВР Анісовій О.М., Сметаній Ю.О., Лях О.К.,
Качеровій Т.В.:
3.1. Створювати умови для забезпечення повноцінної участі всіх учасників
в освітньому процесі.
3.2. Здійснювати моніторинг і контроль якості дистанційного навчання.

Витяг з педагогічної ради № 2 від 30.10 2020
З питання використання у 2020-2021 н.р. електронних
журналів/щоденників слухали заступника

директора

класних

Анісову О.М.,

яка

ознайомила колектив з наказом Міністерства освіти і науки України від
08.09.2020 № 1115 «Про деякі питання організації дистанційного навчання» та
Положенням про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти,
а саме п.ІV.4 Положення та запропонувала використовувати в закладі освіти
електронний журнал та щоденник у 2020-2021 н.р.
УХВАЛИЛИ:
1. Педколективу:
1.1.Запровадити ведення

електронних журналів /щоденників

у 2020-2021

навчальному році для учнів 1-9 класів.
2.Вчителям інформатики Юрову І.Л., Юфіменко Я.С.:
2.1. Ознайомитись з порталом «Нові знання» NZ.UA
2.2. Розробити інструкцію для вчителів та класних керівників щодо роботи з
електронною версією класного журналу/щоденника.
3.Заступникам директора з навчально-виховної роботи Анісовій О.М., Сметані
Ю.О., Лях О.К., Качеровій Т.В.:
3.1.Тримати на постійному контролі стан вивчення нормативної документації та
ведення електронних журналів/щоденників вчителями та класними керівниками.

Витяг
з рішень педради №2 від 30.10.2020
1. Спосіб організації контролю за виконанням освітніх програм.
СЛУХАЛИ:
заступника директора з НВР Лях О.К., яка прокоментувала основні
рекомендації Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної
середньої освіти, затвердженим наказом МОН від 08 вересня 2020 року
№1115, в частині проведення адміністративного контролю за виконанням
освітніх програм.
УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію заступника директора Лях О.К. взяти до відома.
2. З метою забезпечення контролю за виконанням освітніх програм
використовувати інструменти онлайн-спілкування, електронні ресурси й вебсервіси в синхронному та асинхронному режимі, індивідуальні консультації та
онлайн-анкетування.

