
ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І – ІІІ СТУПЕНІВ № 8 м ЖИТОМИРА 

 

НАКАЗ 

 

27 листопада 2020 р                                 м. Житомир                                               № 345 

 

Про організацію освітнього процесу 

з 30 листопада 2020р 

 

     На виконання наказу по школі від 23.11.2020р № 335 «Про організацію освітнього 

процесу відповідно до рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради від 

20.11.2020 № 1402», враховуючи аналіз стану захворюваності за тиждень учнів та 

педагогічних працівників школи, аналіз стану захворюваності за тиждень в м. Житомирі, 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 № 5 від 23.11.2020р), батьківського 

комітету школи (протокол №3 від 20.11.2020р), Ради школи (протокол №2 від 

20.11.2020р), адміністративної комісії (протокол №3 від 27.11.2020р) організувати 

з 30 листопада по  4 грудня 2020  року в закладі змішаний режим проведення 

освітнього процесу, а саме: 

           1 – 4 класи – очно по групам через день; 

           5 – 11 класи - навчання за допомогою технологій дистанційного навчання. 

2. Класи 2-А, 2-Б, 3-Б , 4-Б, які були відправлені на самоізоляцію відповідно до наказу 

по школі № 337 від 25 листопада 2020р «Про заходи недопущення розповсюдження 

в школі  COVID-19», виходять на змішану форму навчання з 30.11.2020р за умови 

відсутності в учнів випадків захворювання на COVID-19. 

3. Учні  3-В класу залишаються на самоізоляції в зв’язку з випадком захворювання 

учня на COVID-19.  

4. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Назарчук І.А. 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. 

5. Заступникам директора Дудар О.В., Дацуну О.В. спільно з медичним працівником 

Журавською О.С. 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; 

- 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. Наказ довести до відома всіх учасників освітнього процесу. 

7. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

Директор школи                                                             Н.В. Лавриненко 
 


