
Шановні учасники 
освітнього процесу!

Нагадуємо вам, що з 14 березня 
2022 року педагогічний колектив 
школи продовжує спілкування, 
психолого-педагогічну підтримку, 
освітню  діяльність (дистанційно-
предметне консультування тощо) 
із учасниками освітнього процесу 
за визначеними алгоритмами дій. 



Просимо взяти до уваги таку інформацію:
- учні, які були змушені тимчасово змінити місце проживання, за заявою одного з 
батьків можуть бути переведені (зараховані) на сімейну, дистанційну форми 
навчання або долучитися до навчання в закладах освіти за місцем тимчасового 
перебування, чи продовжити дистанційне навчання в своїй школі;

- якщо ви перебуваєте  на території України в безпеці - можете (батьки) тимчасово 
оформити дитину на навчання до однієї зі шкіл України, про що просимо 
повідомити класного керівника (вказавши назву закладу освіти та місце його 
знаходження);

- після відновлення освітнього процесу  в закладах освіти будуть скориговані 
програми, організовані додаткові заняття та індивідуальні консультації (рекомендації 
щодо цього Міністерством освіти і науки України вже розробляються);

- учні, які завершують здобуття початкової та базової середньої освіти в 2021/2022 
навчальному році, звільнені від проходження державної підсумкової атестації;

- про завершення 2021/2022 навчального року, оцінювання та видачу документів 
про освіту вас буде поінформовано додатково.

- У разі виникнення питань, тримайте зв’язок із класним керівником.



Шановні батьки, в умовах, коли відновлення освітнього процесу в 
закладах освіти Києва не є можливим, пропонуємо нашим учням 
для навчання скористатись електронними освітніми ресурсами: 

1. Навчання учнів за Єдиним розкладом на платформі Всеукраїнська 
школа онлайн https://mon.gov.ua/ua/vseukrayinskij-rozklad

2. Доступ до навчальних матеріалів 1-11 класів безкоштовно: від  
    дистанційної школи «Центр освіти «Оптіма» 
   (https://optima.school/free-education). Потрібно зареєструватися,  
    вказати свою електронну пошту, і на неї приходить посилання та 
    пароль для входу.

3. Освітня ініціатива для учнів початкової та середньої школи України:    
    від школи Базис (https://vb.me/school_info) разом з Viber-спільнотою  
    Школа.інфо

4. Онлайн-навчання для всіх дітей України, які можуть доєднатися до 
    занять в Zооm: від Академії Сучасної Освіти А+ (https://aplus.ua/).

5. Дистанційна школа 5-11 класи: від JAMM School 
    (https://jammschool.com.ua/)
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6. Участь в живих уроках, навчальні матеріали за весь рік, додаткові активності для  
    діток від ThinkGlobal. Слідкуйте за розкладом  
(https://www.facebook.com/ThinkGlobalUA). (https://www.facebook.com/ThinkGlob
alUA)

7. Екстернат-платформа ALTERRA ONLINE EXTERNAT 
    (https://www.facebook.com/alterraschool1) дає доступ до матеріалів та тестів.

8. Безкоштовні щоденні зустрічі онлайн з дітьми від 6 років: танці, ігри, англійська,  
    перегляд фільмів та інше. Розклад оновлюється кожного дня на сторінці і   
    Telegram-каналі @OkStudy127

9. Безкоштовна серія онлайн майстер-класів (https://od.itstep.org/) і тематичних   
    зустрічей для дітей 7-14 років: безпека в інтернеті, створення та перші кроки для  
    заробітку на NFT, розробка ігор за допомогою Construct.
    (https://od.itstep.org/)

10. Безкоштовна реєстрація на онлайн уроки і регулярні щоденні зустрічі дітей з 
      психологом від наукового ліцею Клима Чурюмова (https://bit.ly/3hCf6dm).
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11. Пізнавальні онлайн-зустрічі від ГО "Смарт Освіта" для дітей та 
підлітків. Щодня оновлений розклад (https://nus.org.ua/). Заповніть 
анкету (https://bit.ly/34aOXzh), щоб приєднатися.

12. Видавництво Ранок безкоштовно надає дитячі книги в 
електронному форматі https://bit.ly/35pwNKw

13. Yakaboo відкрили безкоштовний доступ до аудіо- та електронних 
книжок в мобільному додатку https://bit.ly/3CcZG92

14. Нова Українська Школа організувала серію пізнавальних 
онлайн-зустрічей із вчителями https://bit.ly/3sDR87P

15. MEGOGO відкрили безкоштовний доступ до мультиків, фільмів та 
аудіоказок https://bit.ly/35KLwjg
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Шановні батьки, 
дорогі наші учні!

Ми дякуємо вам за згуртованість 
у цей нелегкий для України час.
В єдності наша сила та перемога!
Бережіть себе та рідних!

ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА !!!


