
ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І – ІІІ СТУПЕНІВ № 8 м ЖИТОМИРА 

 

НАКАЗ 

 

25 серпня 2020 року                                м. Житомир                                                № 191 

 

Про затвердження тимчасового порядку 

 організації освітнього процесу в школі 

 у 2020-2021 навчальному році 

 

         На виконання статей 26, 66 Закону України «Про освіту», статей 10,11 Закону України 

«Про повну загальну середню освіту», листів Міністерства освіти і науки України від 

29.07.2020 № 1/9-406 «Про підготовку закладів освіти до нового навчального року та 

опалювального сезону в умовах адаптивного карантину», від 05.08.2020 № 1/9 – 420 «Щодо 

організації роботи закладів загальної середньої освіти у 2020-2021 навчальному році» та 

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) 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити Тимчасовий порядок організації освітнього процесу в школі у 2020-

2021 навчальному році. 

                                                                                  Додаток 1 

2. Затвердити орієнтовну гнучку структуру року, передбачаючи можливість внесення 

змін до термінів канікул, початку та завершення навчальних семестрів, з 

урахуванням епідеміологічної ситуації. 

                                                                                                                              Додаток 2 

3. Затвердити тимчасовий режим роботи школи з урахуванням дотримання 

соціального дистанціювання, уникнення скупчень, закріплення класів за 

навчальними кабінетами, маршрутів руху учнів протягом дня, організації 

харчування. 

                                                                                                                             Додаток 3 

4. Класним керівникам запропонувати батькам учнів, які належать до категорії, яким 

не рекомендовано перебування в закладах освіти (особам із хронічними легеневими 

хворобами, особам, які мають розлади імунної системи, особам із захворюванням на 

цукровий діабет тощо), продовжити навчання за формами здобуття освіти, що 

максимально відповідають потребам їхнього захисту та безпеки (педагогічний 

патронаж, екстернатна, сімейна або дистанційна форма здобуття освіти). 

 

5. Педагогічним працівникам спланувати та організувати роботу щодо виявлення рівня 

опанування учнями навчального матеріалу, яким учні оволодівали під час 

карантинних обмежень самостійно або з використанням технологій дистанційного 

навчання, визначити необхідність організації повторення цього матеріалу. 

 

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

Директор школи                                                           Н.В. Лавриненко 

 


