
 

Від 18.10.2012                                    № 666

Про організацію навчального процесу
в обласній он-лайн (дистанційній) 
«Школі сучасних знань»

На виконання наказу управління освіти і науки Запорізької обласної державної 
адміністрації  від  23.08.2012  №  534  «Про  початок  роботи  обласної  он-лайн 
(дистанційної)  «Школи  сучасних  знань»,  з  метою  розширення  єдиного 
інформаційного освітнього простору Запорізької  області  та  надання можливостей 
рівного доступу щодо здобуття якісної освіти

НАКАЗУЮ:

1.  Керівникам  органів  управління  освітою  райдержадміністрацій  та 
міськвиконкомів, директорам шкіл-інтернатів обласного підпорядкування:

1.1 до 01.11.2012   завершити реєстрацію учнів, бажаючих навчатись з одного 
чи декількох предметів у «Школі сучасних знань» на платформі «ШСЗ»;

1.2 протягом року:
1.2.1 створювати  технічні  умови  для  навчанням  учням,  які  виявили 

бажання навчатись на базі загальноосвітнього навчального закладу;
1.2.2 здійснювати  моніторинг  зареєстрованих учнів  навчального  закладу 

щодо  їхнього  навчання  у  «ШСЗ»,  виявляти  причини  припинення 
навчання та інформувати про них координатора «ШСЗ» Білу О.В. на 
електронну адресу smkbelaya@gmail.com;

1.2.3 у разі  виявлення причин, пов’язаних з  відсутністю технічних умов 
для навчання, допомогти учням у вирішенні таких проблем.

1.3  сприяти  в  роботі  вчителям-предметникам  та  координаторам проекту 
«Школи сучасних знань».

2. Вчителям «Школи сучасних знань»:
2.1 розробити  програму  повного  курсу   зі  свого  навчального  предмету  з 

розрахунку 1 година на тиждень за змістом  поглибленого базового курсу, 
надіслати її до 25.10.2012 на адресу НМЦІІТО  ciit_zp@mail.ru;



2.2 здійснювати навчальну діяльність відповідно до розкладу, в тому числі 
використовуючи он-лайн засоби спілкування;

2.3 оцінювати  діяльність  учнів  «Школи  сучасних  знань»,  виставляючи 
своєчасно поточні та тематичні оцінки до електронного журналу;

2.4 своєчасно заповнювати звітну документацію «Школи сучасних знань» та 
своєчасно надавати її координатору проекту.

3. Ректору КЗ «ЗОІППО» ЗОР Пашкову В.В.:
3.1 забезпечити   силами  співробітників  ЗОІППО,  які  відповідають  за 

методичний супровід навчальних предметів:
3.1.1   до  25.10.2012   експертизу  розроблених  курсів,  надати  вчителям 

рекомендації щодо їх вдосконалення;
3.1.2 до  01.11.2012  підготовку  програми  предметних  курсів  «Школи 

сучасних знань» на затвердження НМР КЗ «ЗОІППО»;
3.2 зобов’язати   центр   інформатики  та  інформаційних  технологій  КЗ 

«ЗОІППО»:
3.2.1 до 01.12.2012 подати матеріали предметних курсів «Школи сучасних 

знань» на затвердження НМР КЗ «ЗОІППО»;
3.2.2 організувати та провести 13.11.2012 скайп-нараду для організаторів 

та вчителів «ШСЗ», методистів КЗ «ЗОІППО».

4. Координатору «Школи сучасних знань» Білій Олені Віталіївні:
4.1 до 25.10.2012 скласти узагальнені  списки учнів 9-х класів,  які  виявили 

бажання  навчатись  в  «Школі  сучасних  знань»  в  2012-2013  н.р.  та 
розподілити  їх  на  класи-групи  відповідно  до  обраних   навчальних 
предметів;

4.2 до  25.10.2012  скласти  розклад  занять,  виділити  години  для  он-лайн 
спілкування для кожної навчальної групи 1 раз на тиждень;

4.3 постійно здійснювати контроль за виконанням навчального плану;
4.4 щомісяця, до 10 числа за звітним періодом, інформувати заклади освіти, 

управління освіти і науки  Запорізької обласної державної адміністрації 
про результати навчання учнів  9-х класів у «Школі сучасних знань»;

4.5 постійно  здійснювати  контроль  за  веденням  документації  вчителями 
школи з обліку успішності учнів;

4.6 щомісячно подавати відомості на оплату праці вчителів школи сучасних 
знань.

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник управління                                                      О.Г. Вєрозубов

Хіврич 224 66 35
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