НОРМАТИВНА БАЗА
1.Закон України «Про освіту»
2. Закон України «Про повну загальну середню освіту»
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року №211
«Про запобігання поширенню на території України корона вірусу COVID-19»
4. Постанова Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 № 641«Про
встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних
заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби
COVID-19,
спричиненої
коронавірусом
SARS-CoV-2(із
змінами)»
https://goo.su/2sEr
5. Лист Міністерства освіти і науки від 12.10.2020 №1/9-575 «Про вжиття
організаційних заходів із протидії розповсюдженню COVID-19»
https://goo.su/2seR
6. Наказ МОН України від 12.12.2019 №1552 «Про затвердження Положення
про інституційну форму здобуття професійної (професійно-технічної) освіти»
7. Лист МОН України від 17.03.2020 №02-5/202 «Про умови та оплату праці
працівників закладу освіти і науки в умовах карантину».
8. Лист Міністерства освіти і науки від 19.10.2020 № 1/9-589 «Про вжиття
заходів протидії розповсюдженню COVID-19»
9. Лист Міністерства освіти і науки від 02.11.2020 №1/9-605 «Щодо
організації дистанційного навчання» https://goo.su/2SEQ
10. Постанова Головного санітарного лікаря України від 22.08.2020 №50
«Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період
карантину у зв’язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)»
https://goo.su/2Seq
11. Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої
освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від
08.09.2020 № 1115 «Деякі питання організації дистанційного навчання»
https://goo.su/2SEr
12. Лист Департаменту освіти і науки Запорізької міської ради від 21.10.2020
№01.01-21/2476 «Про окремі питання організації освітнього процесу з
використанням технологій дистанційного навчання».

13. Наказ департаменту освіти і науки Запорізької міської ради
від 13.10.2020 №271р «Про вжиття заходів із протидії розповсюдженню
COVID-19».
14. Лист департаменту освіти і науки Запорізької міської ради від 13.08.2020
№ 01.01-21/1841 «Про надання рекомендацій»
15. Наказ по гімназії від 25.08.2020 №141р «Про організацію роботи гімназії
у 2020-2021 році та виконання Тимчасових рекомендацій щодо організації та
протиепідемічних заходів в період карантину в зв’язку з поширенням корона
вірусної хвороби».
16. Наказ по гімназії від 10.09.2020 №187р «Про деякі питання організації
дистанційного навчання».
17. Наказ по гімназії від 30.10.2020 № 238р «Про організацію освітнього
процесу в гімназії».
18. Витяги з рішення педради № 2 від 30.10.2020.

