Шановна шкільна громадо!
Ось і залишились позаду
чотири місяці навчання. Учителі були
дуже задоволені, навчаючи учнів очно,
оскільки живе слово і спілкування –
найцінніше для людини.
Попереду Новорічні свята.
Вітаю ваші родини зі святами.
Нехай веселі дзвіночки наповнять
серце радістю, нехай яскраві вогники
подарують добру надію! Бажаю, щоб
цього року виконувалися всі, навіть
найменші, мрії, щоб стало більше
тепла,
відкрилося
більше
можливостей, з'явилися неймовірні
перспективи, нові друзі, горів вогонь
у
домашньому
вогнищі,
грала
посмішка на обличчях близьких.
Нехай
здійсниться
найзаповітніше!
Нехай щастить кожного дня,
нехай вдача буде поруч увесь рік!

Структура
2020 -2021 навчального року

І семестр
ІІ семестр

01.09.2019 – 25.12.2020
11.01.2021 – 28.05.2021

Зимові канікули
25.12.2020 - 10.01.2021
Весняні канікули
22.03.2021 - 28.03.2021
Літні канікули
розпочинаються 29.05.2021

ІІ семестр почнеться із дистанційного
навчання: 11.01.2021 – 24.01.2021
Дистанційне навчання відбуватиметься на платформі Єдина школа та на інших
платформах. Для зручності усі навчальні матеріали у вигляді кейсу буде розміщено
на гугл - диску. Для кожного класу там відведено окрему папку. Доступ до диску
розміщено на сайті школи. Навчання відбуватиметься відповідно до розкладу уроків.
Також учителі будуть використовувати матеріали Всеукраїнської онлайн школи.
ВШО.

Всеукраїнська школа онлайн — це платформа для дистанційного та
змішаного навчання учнів 5-11 класів та методичної підтримки вчителів.
Мета Всеукраїнської школи онлайн — забезпечити кожному українському учневі
та вчителю рівний, вільний і безоплатний доступ до якісного навчального
контенту.
Платформа містить відеоуроки, тести та матеріали для самостійної
роботи з 18 основних предметів: українська література, українська мова, біологія,
біологія та екологія, географія, всесвітня історія, історія України, математика,
алгебра, алгебра і початки аналізу, геометрія, мистецтво, основи правознавства,
природознавство, фізика, хімія, англійська мова та зарубіжна література.
Діти зможуть користуватися платформою як для навчання під час
карантину, так і для ознайомлення з темою, яку пропустили у школі через хворобу
або з інших причин. Для вчителів розроблені рекомендації для проведення
змішаного та дистанційного навчання за допомогою навчальних матеріалів
платформи.
Увесь навчальний контент відповідає чинним державним освітнім
програмам, а його якість перевірена Українським інститутом якості освіти.
Перелік та тематику курсів запропоновано Міністерством освіти і науки України.

Дистанційне навчання
Синхронний режим
Взаємодія між суб’єктами
дистанційного навчання, під
час якої всі учасники одночасно
перебувають у вебсередовищі
дистанційного навчання
(чат, аудіо-, відеоконференції,
соціальні мережі)

— вебінари, відеоконференції
(Zoom, Google Meet,
BigBlueButton, YouTube
(трансляція);
— месенджери (Telegram,
Facebook Messenger, Viber)

Асинхронний режим
Взаємодія між суб’єктами
дистанційного навчання, під час
якої учасники взаємодіють між
собою із затримкою у часі,
Використовуючи при цьому
електронну пошту, форум,
соціальні мережі тощо

- Месенджери (Telegram, Facebook
Messenger, Viber);
— соціальні мережі (Instagram,
Facebook);
— оцінювання знань
(Classtime, Google Forms, Testorium);
— хмарні сервіси OneDrive, Google
Диск, YouTube)

Дистанційні технології за способом доставки матеріалів
класифікуються на такі:
• кейс-технології — навчально-методичні матеріали
комплектуються в спеціальний набір (кейс) і надаються
(надсилаються) учням для самостійного вивчення з
можливістю отримати консультації вчителів;
• ТV- технології, радіо — використовуються телевізійні
лекції з наданням консультацій та завдань вчителів
(наприклад, телеуроки);
• мережеві технології — базуються на використанні
Інтернет, онлайн-консультуванні та інших видах взаємодії.

Педагогічні працівники самостійно
визначають режим (синхронний або
асинхронний) проведення окремих
навчальних занять.
АЛЕ: не менше 30% навчального часу
організовується у синхронному режимі.

Учителі будуть працювати дистанційно, адміністрація – у черговому
режимі, тому для налагодження спілкування між вами і школою при
виникненні запитань звертайтесь письмово на корпоративну пошту
школи за адресою syper130.k@gmail.com
Усі ваші листи, запитання буде опрацьовано, ви обов'язково отримаєте
відповіді і роз'яснення.
Нижче
розміщено правила онлайн спілкування, прохання їх
дотримуватись, адже ми із задоволенням будемо один одного поважати.

Відповідно до санітарних правил, часові межі онлайн-уроків можуть
варіюватися відповідно до предмета та кожної вікової категорії:
• для учнів 1–2 кл. — 10–15 хв;
• для учнів 3–4 кл. — 15–20 хв;
• для учнів 5–6 кл. — 25–30 хв;
• для учнів 7–8 кл. — 30–35 хв;
• для учнів 9–11 кл. — 35–40 хв.
Безперервна робота з екраном ПК має бути:
• для учнів 1–4 кл. до 10–15 хв;
• для учнів 5–6 кл. — до 15 хв;
• для учнів 7–9 кл. — до 20 хв;
• для учнів 10–11 кл. на 1-й годині занять — до 25 хв, на 2-й — 20 хв.

Класні керівники у групах класу
надають інформацію щодо форм
проведення уроків під час
дистанційного навчання і
локдауну

У разі виникнення запитань
до вчителя щодо виконання
роботи, учні можуть
звернутися за поясненням

Вчителі відповідають на
запитання у робочий час

Під час проведення онлайн
навчання учні мають
заходити у конференцію під
власними прізвищами,
вказавши клас , із
увімкненими відеокамерами

Час надсилання робіт
визначає і прописує
вчитель.
Роботи, надіслані після
зазначеного часу,
вважаються такими, що
НЕ ВИКОНАНІ

З 11.01.2021 року почне роботу Електронна
скринька для онлайн зв`язку з невирішених
питань щодо організації освітнього процесу (у
випадку, якщо класний керівник не зміг
вирішити питання)

Адреса електронної скриньки
syper130.k@gmail.com

Відповіді надаються у терміни,
визначені чинним
законодавством

Бажаємо веселих свят.
До зустрічі у новому році.

