
ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І -  III СТУПЕНІВ № 8 м ЖИТОМИРА

НАКАЗ
■»

21 листопада 2020 р м. Житомир № 335

Про організацію освітнього процесу 
відповідно до рішення виконавчого комітету 

Ж итомирської міської ради від 20.11.2020 № 1402

На виконання рішення виконавчого комітету Ж итомирської міської ради від 20.11.2020 
№ 1402 «Про внесення змін в рішення виконавчого комітету міської ради від 22.05.2020 № 
578 «Про введення обмежувальних заходів щодо недопущення поширення коронавірусної 
інфекції CO V ID -19 на території Ж итомирської міської об’єднаної територіальної громади», 
наказів департаменту освіти Житомирської міської ради від 10.11,2020р № 272 «Про 
організацію роботи закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно- 
технічної освіти на виконання рішення позачергового засідання міської комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій від 06.11.2020 року (протокол № 
36)», з метою запобігання поширенню COVID-19 та оперативного рішення, швидкого 
реагування на зміни у ситуації із захворюванням на коронавірусну інфекцію COVID-19, 
реалізації заходів щодо запобігання розповсюдженню коронавірусної інфекції, керуючись 
ст. 23,26,27 Закону України «Про освіту», ст 10,38 Закону України «Про повну загальну 
середню освіту»

НАКАЗУЮ :

1. За рішенням педагогічної ради (протокол № від 23.11,2020р), батьківського комітету 
школи (протокол №3 від 20.11,2020р), Ради школи (протокол №2 від 20.11.2020р), 
адміністративної комісії (протокол №2 від 23.11.2020р) організувати з 23 по 27  
листопада 2020 року в закладі змішаний реж им проведення освітнього процесу,
а саме:

1 -  4 класи -  очно по групам через день;
5 - 1 1  класи - навчання за допомогою технологій дистанційного навчання.

2. Адміністративній комісії спільно з педагогічною радою та органами громадського 
самоврядування до 27 листопада 2020 року  прийняти рішення щодо відвідування 
школи здобувачами освіти 5-11-х класів, взявши до уваги:

аналіз стану захворюваності за тиждень учнів та педагогічних працівників 
школи;
аналіз стану захворюваності за тиждень в м. Житомирі; 
дотримання вимог листа МОНУ від 04.11.2020 № 1/9 -  616 у частинах 
недопущення перевантаження учнів ( надмірної тривалості освітнього 
процесу в онлайн-режимі, нескоординованого між вчителями- 
предметниками обсягу домашніх завдань) та якості освітнього процесу.

3. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Назарчук I.A. посилити 
контроль за:

дотриманням учнями 1-4 класів та працівниками школи правил гігієни, 
використання засобів індивідуального захисту;
уникнення масових скупчень під час прийому учнів, на перервах, в їдальні 

та по закінченню навчання;
проведенням відповідних санітарних та протиепідемічних заходів.

4. Забезпечити проведення інформування здобувачів освіти та працівників щодо 
заходів профілактики, проявів хвороби та дій у випадку захворювання, надання



працівникам пам’яткий щодо дотримання режиму самоізоляції в умовах 
дистанційного режиму роботи.

5. Забезпечити проведення в школі профілактичних та дезінфекційних заходів щодо 
запобігання поширенню коронавірусу, контроль за неухильним дотриманням 
здобувачами освіти та працівниками школи правил гігієни, використанням засобів 
індивідуального захисту та уникненням масових скупчень.

6. Вчителю інформатики Вільчинській І.Л., відповідальній за роботу шкільного сайту:
оприлюднити інформацію про організацію освітнього процесу; 

своєчасно вносити зміни в інформацію на сайті при змінах в організації 
освітнього процесу.

7. Наказ довести до відома всіх учасників освітнього процесу.
8. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директо Н.В. Лавриненко


