
дЕпАртАмЕнт освIти житомирсъкоi мIсъкоi гади

вiдNо .\|.2о2о

Про органiзацiю роботи закладiв дошкiльноi,
заг€LiIьноi середньоi, позашкiльноi,
професiйно-технiчноi освiти на виконання рiшення
позачергового засiдання MicbKoi KoMicii з питань
техногенно - екологiчноi безпеки i надзвичайних
ситуацiй вiд 0б листопада2020 року (протокол JФ 3б)

На виконання рiшення позачергового засiдання MicbKoi KoMicii з питань
Техногенно - екологiчноi безпеки i на,дзвичайних ситуацiй вiд 06 листопада 2020
РОКУ (протокол JФ 36) <Про застосування обмежень на територii Житомирськоi
MicbKoi об'еднаноi територiапьноi громади вiдповiдно до постанови Кабiнету
MiHicTpiB УкраiЪи вiд 22 липня 2020 року J'(b 641 кПро встановленЕя карантину та
ЗаПровадження посилених протиепiдемiчних заходiв на територii iз значним
ПОШИРеННяМ Гостроi респiраторноi хвороби COVID-I9, спричиненоТ KopoHaBipycoM
SARS-CoY -2>> (зi змiнами)

НАКАЗУЮ:
l .Керiвникам закладiв освiти:

1.1. .Щозволити вiдвiдування закл4дiв освiти здобувачами освiти за умови
ДОТримання в них вiдповiдних санiтарних i протиепiдемiчних заходiв та
здiйсненням обов'язкового щоденного контролю стану здоров'я у"rнiв(вихованцiв);
1.2.Забезпечити нер(ильне дотримання протиепiдемiчних заходiв у закладах освiти
на перiод карантину у зв'язку iз поширенням KopoHaBipycHoi хвороби (COVID-19),
ЗаТВеРДЖеНих Постановою Головного державного санiтарного лiкаря Украiни вiд
22.08.2020 Jф 50;
l.З. Забезпечити дотримання рекомендованого MiHicTepcTBoM освiти i науки
УКраiни Алгоритму дiй керiвникiв ЗЗСО у разi виявJIення у здобувачiв освiти
ТаlабО ПРацiвникiв ЗЗСО ознак гострого респiраторного з€lхворюв€lння (лист вiд
28.02.2020 }lb l \9-490).
2. КеРiВникам закладiв дошкiльно[ освiти забезпечити функцiонування закладу з
дотриманням посилених протиепiдемiчних заходiв та Регламенту роботи закJIаду
ДОШКiЛЬНОI Освiти в умовах адаптивного карантину, затвердженого рiшенням
ВИКОНаВчого KoMiTeTy Житомирськоi мiськоi ради вiд 26.05.2020 J\Э 581, вимог
Постанови Головного санiтарного лiкаря Украiни вiд 22.09.2О2О Ns 55 uПро
затвердЖення протиепiдемiчних заходiв у закJIадах дошкiльноi освiти на перiод
карантину у зв'язку з поширенням KopoHaBipycHoi хвороби (CovID-l9)).

нАкАз
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3. Керiвникам закладiв загальноi середньоi освiти:
3.1.до 1З.11 .2020 року провести засiдання педагогiчних рад iз запrl^rенням органiв
батькiвського самоврядування з метою визначення фор, органiзацiт освiтнього
процесу учнiв 1-11-х класiв, при цьому взяти до уваги:
- аналiз стану захворюваностi педагогiчних працiвникiв;
- план розташування навчЕtльних аудиторiй та входiв до закJIаду;
- наявнiсть засобiв для дезiнфекцii, температурного скринiнry;
- l.latl r\rlUбUU,lr rrЕла1,()lrчн()I,() колективу та матерlально-технlчно1 о€tзи закладу до
застосування рiзних форм навчання в межах параllелi класiв, окремих класiв, класiв

стан готовостi педагогiчного колективу та матерiапьно-технiчноi бази

школи I, II, ПI ступенiв;
- дотриМаннЯ вимоГ листа монУ вiд 04.1|.2020 Ns 1/9-616 у частИнi недоПУщення
перенавантаження y^rHiB, а саме: нqдмiрнот тривалостi освiтнього процесу в онлайн -
режимi' нескоорДинованогО мiЖ r{итеJlямИ - предметникамИ обсяry Домаlllнiх
завдань.
З.2. забезпечити виконання ocBiTHix програм закла,дiв освiти ДЛя 1"rHiB 5-1 1-х класiв
шляхом органiзацii освiтнього процесу iз використанням наступних можливостей
законодавства про ocBiTy, а саме:
- по€днання iнстиryцiйних форм здобуття освiти (очна (денна, вечiрня), заочна,
дистанцiйна) та iндивiдуальних фор, здобуття освiти (екстернатна, домашня,
патронаж);
- можливостей органiзацiТ освiтнього процесу iз використанIUIм положень р. III
<<Заочна форма здобуттЯ освiти> ПоложеннЯ прО iнстиryцiйну форму здобуття
ОСВiти Щодо органiзацii для учнiв 9-11-х класiв |рупових консультацiй та зшriкiв;
- можливостей органiзацii змiшаного навчання ДЛя 1^lHiB 5-8- х класiв у поеднаннi
очного навчання та навчання за допомогою технологiй дистанцiйного навчання;
- наданнrI можливостi у^lням 9-11-х класiв вiдповiдно до п.6. 7 р. II <Екстернатна
форма здобуття освiти> Положення про iндивiдуальну форму здобуття загапьноi
середньоi освiти самостiйно опановувати змiст оцремих навчаJIьних предметiв в
поеднаннi iз очним навчанням та/чи навчанням за допомогою технологiй
дистанцiйного навчанЕя;
3.3.забеЗпечитИ функцiоНуванЕЯ школИ I сryпенЯ (1-4-ий класи) вiдповiдно до
затвердженого розкJIаду та режиму роботи з урахуванням наступних рекомендацiй:
З.З.1. У РаЗi ВияВJIення бажання батькiв щодо невiдвiдування ik дiтьми закJIаду
освiти на перiод встановленоТ <<червоноi>> зони органiзувати для цих 1^rHiB
проведення консультацiй з навччlльних предметiв, якi погодити з батьками;
З.3.2.погодити з батькаМи y^rHiB 1-4-х класiв з особливими освiтнiми потребами
кiлькiсть годин корекцiйно - розвиткових занrIть, надавши можливiсть частково
проводити заняття з використанням технологiй дистанцiйного навчаннrI (за згодою
батькiв) або очно;
з.4.забезпечити проведення iнформування здобувачiв освiти та працiвникiв щодо
заходiв профiлактики, проявiв хвороби та дiй у випадку захворювання, наданЕя
працiвникаМ пам'яткИ щодО дотриманЕЯ режимУ самоiзоляцii в умовах
дистанцiйного режиму роботи;
З.5.забеЗпечитИ проведення у закладах освiти профiлактичних та дезiнфекцiйних
ЗаХОДiВ ЩОДо запобiгання поширенню KopoHaBipycy COVID-l9, контроль за



неухильним дотриманням здобувачами освiти та працiвниками закладу правил
гiгiени, використанням засобiв iндивiдуального з€tхисту та уникненням масових
скупчень;
J,o,Ha сайтt закладу забезпечити наявнiсть iнформацii про органiзацiю освiтнього
процесу за yciMa можливими формами (положення, рiшення .r.дрчд, накази тощо);
iнформаЦiю щодО здiйснеНня освiтнього процесу вiдЪбражати на головнiй сторiнцi
офiцiйного сайту у роздiлi <<Режим роботи закладу).
3.7. Асистентам вчителiв в 1-х -11-х кJIасах iнклюзивного навчання:
органiзовувати спiльно з rIителями освiтнiй процес з використанням технологiй
дистанцiйногО навчаннrI та iнших форм навчання (за згодою батькiв);
забезпечувати комунiкацiю заклад/ освiти та батькiв (iнших законних
представникiв дитини) з метою органiзацii навчання }^lHiB з особливими освiтнiми
потребами;
координувати навчання з використанням технологiй дистанцiйного навчання з
батьками (iншими законними представниками) дитини, у тому числi завчасно
попереджае про змiни розкладу, необхiднi навчально-дид€lктичнi матерiали тощо;
здiйснювати пiдготовку матерiалiв для дистанцiйного навчанЕя ,u i"-r" фор,навчання, прийнятних ДЛя y"rHiB з особливими освiтнiми потребами, у тому числi
консультувати батькiв щодо ix використання;
забезпечувати пiдготовку iндивiду€lльних завдань та адаптацiю ix до використанЕя
в умовах змiшаного навчанЕя;
забезпечувати iндивiдуапiзацiю технологiй дистанцiйного та iнших обраних фор1.aнавчаннrI з урахуванням особливих ocBiTHix потреб, у тому числi обирати
вiдповiднi iнструменти, консультувати батькiв щодо технiчних особливостей ix
використання з rrнями з особливими освiтнiми потребами;
асистувати вчителю пiд час проведення дистанцiйних занять: допомагати вчителю
пlд чаС подiлУ )^rHiB на парИ i групИ в ZооМ-конференцiях, приеднуватись до будь-
якоi париlгрупи в будь-який момент, допомагати та виправIIяти помилки тощо.

З.6.на сайтi забезпечити

4.
4.1.до 1з.11.2020 рокУ провести засiдання педагогiчних або тренерсЬких рад з
метою визначення форм органiзацii освiтнього процесу вихованцiв, при цьому взяти
до уваги:

- анапiз стану захворюваностi педагогiчних працiвникiв, тренерiв-викл4дачiв;
- план розташування аудиторiй, спортивних запiв та входiв до закJIаду;
- наявнiсть засобiв для дезiнфекцii, температурного скринiнry;

4.2.розрОбитИ та затвеРдити для кожного закJIаду на пiдсrч"i 
".r"цифiки 

його роботи- графiки початку занять rypTKiB (груп) з метою забезпечення мiнiмiзацii
соцiальних KoHTaKTiB мiж вихованцями та педагогами, тренерами;

- розклади заЕять з використ€lнЕям можливостей по€днання очноi формипроведеннЯ та використанням технологiй дистанцiйного навчанЕя для окремих
груп;

- графiки з€l}lять з урахуванням можJIивостi ix проведенЕя на вiдкритому
повiтрi, на додатково вивiльнених площах закJIаду тощо.



iH5.

ии и
забезпечпти:

5.1.дотримання протиепiдемiчних заходiв при
проведення комплексноi психолого - педагогiчноi
наданЕя корекцiйно - розвиткових посJryг;

вiдвiдуваннi IРЦ з метою
оцiнки розвитку дитини та

5.2.проведення iнформування працiвникiв IРЩ щодо заходiв профiлактики, проявiв
хвороби та дiй у випадку захворювання, надання працiвникам пам'ятки щодо
дотримання режиму самоiзоляцii в умовах дистанцiйного режиму роботи;
5.З.ПРОВеДеННЯ У IРЦ ПРОфiлактичних та дезiнфекцiйних заходiв щодо запобiгання
поширенню KopoнaBipycy COVID- 1 9;
5.5.виконання рiшень тимчасових протиепiдемiчних комiсiй;
5.6.проведення особистого прийому громадян з дотриманням протиепiдемiчних
заходiв;
5.8.належнi технiчнi та оанiтарно-гiгiснiчнi умови дJIя викон€tння роботи
працiвниками IРЩ на робочому мiсцi;
5.9. розмiщення iнформацii про роботу IРЩ на вJIасних сайтах.

6. На
супровiд навчання за рiзними формами та

покласти на першого заступника директора
та заступника директора департап{енту

В.В.Арендарчук

здiйснювати .

технологiями.
7. Контроль
департаменту
Кошевич Р.Л.

навч€lльно-методичний

за виконанням нак€rзу
Ковтуненко С.А.

Щиректор департаменту

департап{енту освiти
Р.Л. Кошевич
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