
 

                                                 ПРОТОКОЛ № 2 

                                засідання педагогічної ради 

                   учителів Погорільського ЗСО І – ІІІ ступенів 

                                         від 29.10.2021 року 

 

Голова педагогічної ради : Тимощенко Н.П. 

Присутні: 

Євмененко Т.Г.                     Коробко О.І.                             

 

Євмененко І.М.                    Степанченко С.І.                    Населевець М.М. 

 

Заяць В.С.                             Кочанова О.А.                       Степанченко Д.В. 

 

Тишик В.О.                          Лисенко   О.О.                        Приліпко Д.В.                           

Васильєва Н.І.                      Кривенко Д.Г.                         Степанченко В.Б. 

Помаз Г.В.                            Цирулік О.І.                            Тишик В.О. 

Приліпко В.В.                      Федоров С.С.                          Лось О.М.            

                                                                        

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ :         

1. Про організацію освітнього процесу з  використанням дистанційних 

технологій. 

СЛУХАЛИ  1:  

Тимощенко Н.П. - директора закладу, про організацію освітнього 

процесу з  використанням дистанційних технологій. Відповідно до 

Постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2021 р. №1236 «Про 

встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних 

заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом  SARS-CoV-

2», із змінами від 25.10.2021 року №1102,   Протоколу № 41 від 27.10.2021 

року позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з метою попередження 

поширення вірусних інфекцій здійснити перехід на навчання в закладі з 

використанням дистанційних технологій. 



УХВАЛИЛИ 1 : 

1.Перевести освітній процес у 5-11 класах в Погорільському ЗСО І-ІІІ 

ступенів з 01 листопада 2021 року на навчання з використанням 

дистанційних технологій. 

2.Класним керівникам 5-11 класів: 

2.1.Попередити здобувачів освіти та їхніх батьків про зміну освітнього 

процесу в закладі. 

2.2.Взяти під особистий контроль створення навчальних місць та організацію 

навчання з використанням дистанційних технологій здобувачів освіти. 

2.3.Провести бесіди про дотримання протиепідемічних заходів. 

3.Учителям закладу забезпечити: 

3.1.Навчання здобувачів освіти з використанням дистанційних технологій 

згідно з розкладом уроків на 2021-2022 навчальний рік з використанням 

сервісів ZOOM та інших для проведення відеоуроків відповідно до 

Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти для взаємодії 

з учасниками освітнього процесу. 

3.2.Контролювати відвідування учнями занять. 

3.3.Заповнювати класний журнал відповідно окремого графіка. 

4.Заступнику директора з навчально-виховної роботи Євмененко Т.Г. 

4.1.Здійснювати контроль за виконанням освітніх програм. 

4.2.Надавати методичну допомогу педагогічним працівникам під час 

здійснення освітньої діяльності. 

4.3.Скласти графік заповнення класного журналу вчителями закладу. 

5.Всім учасникам освітнього процесу (працівникам, здобувачам освіти) 

дотримуватись виконання протиепідемічних заходів у закладі на період 

карантину у звязку з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19, 

затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.2021 р. 

№1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних 

протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території 



України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом  SARS-CoV-2», із змінами від 25.10.2021 року №1102 . 

 

Голова педради                                Н.П.Тимощенко 

Секретар                                            Т.Г.Євмененко 


