
ПРАВИЛА ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У 

ЗОШ № 6  

 

Батьки та особи, що їх замінюють, мають... 

І.  1) забезпечити вдома надійний інтернет, наявність камери та мікрофону; 

2) підключити учня до платформи  Human; 

3) навчити учня самостійно користуватися сервісом ZOOM; 

4) запланувати у розкладі дня дитини достатній час на відпочинок; 

5) здійснювати щоденний моніторинг навчальної діяльності учня. 

 

ІІ.  1) У разі відсутності технічних засобів для зв’язку зі школою батькам необхідно написати заяву щодо 

надання учню освітніх послуг в іншому вигляді; повідомити про це класного керівника. 

2)  У разі тимчасових технічних несправностей, в результаті яких  учень не може взяти участь в уроці-

конференції ZOOM (отримати теоретичні відомості з предмету, виконати певне завдання на платформі 

Human тощо),  батьки мають протягом дня попередити про це класного керівника. 

3) У разі хвороби учня батьки мають протягом дня попередити про це класного керівника, вказавши 

причину відсутності учня на уроці. 

Батькам, а також будь-яким іншим особам  забороняється виконувати навчальні завдання 

замість учня. 

  Для зв’язку з учителями- предметниками батьки можуть користуватися чатом на платформі Human або 

іншим засобом зв’язку за домовленістю.. 

 

Вчителі мають... 

І.  1) забезпечити якісне викладання предмету,  не менше 30% уроків проводити  в Zoom; 

2) надавати посильну кількість завдань, яка відповідає віковим особливостям учнів; 

3) вести консультативну роботу стосовно тем, які вивчаються, на платформі Human; при цьому 

встановити чіткі часові межі консультування; 

4) встановлювати граничні терміни виконання завдань; 

5) обов’язково диференціювати завдання за рівнем складності, про що вказувати учням у завданні; 

6)використовувати тестові завдання для встановлення низького чи середнього рівня навченості 

учнів,  завдання відкритого типу - для встановлення достатнього та високого рівня навченості з 

предмету. 

 

ІІ.  1) У разі  відсутності технічних засобів ( про що є заява батьків) надати освітні послуги в доступному 

для учня вигляді; встановлювати термін виконання завдань; 

2) у разі хвороби учня (про яку повідомили батьки) змінювати термін виконання роботи; 

3) у разі тимчасових технічних несправностей в учня (про які повідомили батьки) змінювати термін 

виконання роботи. 



Учень має… 

 

1. починати навчання о 8:30 згідно  з розкладом; 

2. на платформі Human спочатку ознайомитися  зі змістом заняття , потім виконати завдання; 

3. під час  уроків у Zoom обов’язково вмикати камеру і мікрофон; 

4. обов’язково використовувати перерви ,що пропонує платформа Human, для рухової активності  та 

гімнастики для очей. 

5. дотримуватися термінів виконання завдань та  принципів  академічної доброчесності; 

6. у разі виконання роботи в зошиті надавати якісне фото для перевірки; 

7. виконувати всі призначені йому завдання, при цьому надсилати з них тільки ті, які вимагає вчитель. 

 

Учні мають можливість консультуватися з учителем з приводу теми, яку вивчають, після уроку за 

розкладом протягом навчального дня (до 15:00) за допомогою чату на платформі Human або в інший 

спосіб за домовленістю з вчителем. 

 


