
ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І – ІІІ СТУПЕНІВ № 8 м ЖИТОМИРА 

 

НАКАЗ 

 

31 серпня 2020 року                                   м. Житомир                                                      № 206 

 

Про реалізацію Тимчасового порядку 

 організації освітнього процесу в школі  

у 2020-2021 навчальному році 

 

      На виконання наказу по школі від 25 серпня 2020 р    № 191 «Про затвердження 

тимчасового порядку організації освітнього процесу в школі у 2020-2021 навчальному 

році», відповідно до наказу департаменту освіти Житомирської міської ради від 19.08.2020 

року № 181, наказу по школі від 19 серпня 2020р  № 186 «Про організацію освітнього 

процесу в школі у 2020 – 2021 навчальному році» та за рішенням педагогічної ради 

(протокол № 1 від 25 серпня 2020 року), Ради школи (протокол № 1 від 28.08.2020р) з 

урахуванням напрацювань динамічних груп щодо мінімізації ризиків щодо спроможності 

школи забезпечити належне виконання заходів, спрямованих на запобігання ускладнення 

епідемічної ситуації внаслідок поширення коронавірусної хвороби (COVID - 19) 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Організувати освітній процес з дотриманням вимог соціального дистанціювання: 

1.1. Відкрити три вхідні групи дверей для класів: 

- центральний вхід – 1-4 – А,Б,В класи, групи подовженого дня; 

- еваковихід № 1 (ліве крило) – 5-А,Б,В, 7Б, 8-А,В, 9А, 10А, 11А; 

- еваковихід № 3 (праве крило) – 6- А,Б,В, 7-А,В. 8Б, 9Б, 10Б, 11Б. 

1.2. Визначити час початку занять: 

- 1-А,Б,В класи – 8.00;     2-А,Б,В класи – 8.15; 

- 3-А,Б,В класи – 12.00;   4-А,Б,В класи – 12.50; 

- 5-А,Б,В класи – 11.50;   6-А,Б,В класи – 12.50; 

- 7-8 А,Б,В класи – 8.00;  9-А,Б,В класи – 8.10; 

- 10-11 класи -  8.15. 

1.3. Закріпити класи за класними аудиторіями відповідно до наказу по школі від  

                   20 серпня 2020р  № 190 «Про призначення класних керівників у 2020 – 2021   

навчальному році». 

1.4. Кольоровими смужками та позначками виділити в коридорах напрямки руху 

різних вікових груп. 

2. Здійснювати освітній процес: 

- у 1-4, 10-11-х класах за класно-урочною системою; 

- у 5-9-х класах за технологіями змішаного та дистанційного навчання, а саме, 

відвідування школи організувати по півкласу через тиждень. 

3. За технологіями дистанційного навчання здійснювати: 

-  вивчення в 5-11 класах інформатики та мистецтва; 

- роботу факультатив, індивідуальних занять 

4. За сприятливих погодних умов забезпечувати проведення занять з фізичної 

культури, Основ здоров’я, літератур, природознавства, Я і Україна, Всесвіт/Я 

досліджую світ. 

5. Організувати освітній процес за різними формами навчання: екстернат, 

педагогічний патронаж, домашнє (сімейне) навчання (за заявами батьків). 

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з навчально-

виховної роботи Дудар О.В 

 

Директор школи                                                              Н.В. Лавриненко 


