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Керівникам закладів загальної 
середньої освіти міста Дніпра

Про інформування щодо відеоуроків

У зв’язку з установленням з 12 березня по 3 квітня 2020 року карантину та 
забороною відвідування закладів освіти здобувачами згідно з Постановою 
Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню 
на території України коронавірусу COVID-19», враховуючи рекомендації 
Міністерства освіти і науки України (лист від 13.03.2020 № 1/9-160 від 
13.03.2020), 'наказ Міністерства освіти і науки України від 16.03.2020 № 406 
«Про організаційні заходи для запобігання поширення короновірусу 
COVID-19», з метою забезпечення виконання освітніх програм та організації 
дистанційного навчання здобувачів освіти під час карантину, управління освіти 
департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради просить довести 
до відома вчителів початкової школи та батьків здобувачів освіти інформацію 
про транслювання на 11 каналі відеоуроків для учнів 3-4 класів.

Трансляція уроків здійснюватиметься з 23.03.2020 (у будні дні) о 10.30, 
повторення -  о 16.50 за розкладом; ________________ ________ _

Д ен ь  тиж ня Паралель П р едм ет
П он ед іл ок 4 клас 1. У країнська мова

2. П ри родозн авств о
3. М атем атика

В івторок 3 клас 1. У країнська мова
2. М атематика
3. А н гл ійськ а м ова

С ер еда 4 клас 1. У країнська мова
2. М атем атика
3. А н глійська Мова

Ч етвер 3 клас 1. М атематика
2. П ри родозн авств о
3. У країнська м ова

П ’ятниця 4 клас 1. У країнська мова
2. М атем атика
3. А нглійська мова

Переглянути відеоуроки учасники освітнього процесу також зможуть на 
сайті 11 каналу за посиланням: https://1 ltv.dp.ua/domashka.
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