
ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І – ІІІ СТУПЕНІВ № 8 м ЖИТОМИРА 

 

НАКАЗ 

 

06 січня 2021р                                         м. Житомир                                                  № 06 

 

Про організацію роботи школи 

 у період обмежувальних протиепідемічних 

 заходів з 08 по 24 січня 2021 року 

 

      Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020р № 1236 «Про 

встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з 

метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-

19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», на виконання наказу департаменту освіти 

Житомирської міської ради від 05.01.2021р №03 «Про організацію роботи закладів 

дошкільної, загальної середньої, професійно-технічної, позашкільної освіти всіх типів та 

форм власності Житомирської об’єднаної територіальної громади у період обмежувальних 

протиепідемічних заходів з 08 по 24 січня 2021 року» та з метою впорядкування роботи 

закладу освіти 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1.  Заборонити у період обмежувальних протиепідемічних заходів з 08 по 24 січня 2021 

року відвідування школи здобувачами освіти. 

 

2. Заступникам директора з навчально-виховної роботи Дудар О.В., Назарчук І.А.: 

2.1. Забезпечити організацію канікул для добувачів освіти усіх форм навчання у 

період обмежувальних протиепідемічних заходів з 08 січня по 24 січня 2021 року. 

2.2. 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. 

2.3. Запровадити гнучкий режим роботи працівників школи відповідно до 

Методичних рекомендацій щодо встановлення гнучкого режиму робочого часу, 

затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 04 

жовтня 2006 року № 359 

2.4. Забезпечити дотримання вимог листа Міністерства освіти і науки України та ЦК 

профспілки працівників освіти і науки України від 17.03.2020 року «Про умови 

та оплату праці працівників закладів освіти і науки в умовах карантину». 

 

3. Заступнику директора з господарської роботи Дацуну О.В.: 

3.1. Забезпечити проведення в школі профілактичних та дезінфекційних заходів 

щодо запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 

3.2. Запровадити гнучкий режим роботи технічних та обслуговуючих працівників 

школи відповідно до Методичних рекомендацій щодо встановлення гнучкого 

режиму робочого часу, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної 

політики України від 04 жовтня 2006 року № 359 

 

4. Призупинити проведення особистого прийому громадян. 

5. Визначити відповідальними: 

- за опрацювання кореспонденції, що надходить через офіційні електронні адреси 

– заступникам директора з науково-методичної роботи Проботюк О.Д.; 



- за утримання приміщень та будівель школи – заступника з господарської роботи 

Дацуна О.В. 

6. Наказ довести до працівників школи, здобувачів освіти та їх батьків, розмістити на 

сайті школи. 

7. Контроль за виконанням залишаю за собою. 

 

 

 

 

Директор школи                                                                           Н.В. Лавриненко 

 

 

З наказом ознайомлені: 

 

Дудар О.В. ___________ 

Назарчук І.А. _________ 

Проботюк О.Д. _______ 

Дацун О.В. ___________ 

 

 

 

 


