
ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І – ІІІ СТУПЕНІВ № 8 м ЖИТОМИРА 

 

НАКАЗ 

 

19 лютого 2021р                                         м. Житомир                                                    № 56 

Про організацію роботи школи з 22 лютого 2021 року 

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

встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з 

метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-

19», рішення  позачергового засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки і надзвичайних ситуацій від 15.02.2021р (протокол № 6) та за рішенням 

педагогічної ради (протокол № 12 від 19.02.2021р) 

НАКАЗУЮ: 

1. Дозволити відвідування школи здобувачами освіти з 22 лютого 2021р 

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

2.1. Забезпечити функціонування школи І ступеня (1-4 класи) відповідно до 

затвердженого розкладу та режиму роботи. 

2.2. Забезпечити  функціонування школи ІІ – ІІІ ступенів у режимі змішаного 

навчання , а саме: 

          5-11 класи – очно, класно-урочна форма навчання з викладанням окремих 

предметів (мистецтво, інформатика, Основи здоров’я, астрономія, Громадянська 

освіта, Ділова українська мова, зарубіжна література (10-11 клас) із технологіями 

дистанційного навчання. 

2.3. Забезпечити в режимі змішаного навчання виконання освітньої програми школи. 

2.4. У разі виявлення бажання батьків щодо невідвідування їх дітьми школи на 

період карантинних заходів організувати для цих учнів проведення консультацій 

з навчальних предметів у прийнятний для них спосіб, який погодити з батьками. 

2.5. Забезпечити щоденне інформування департаменту освіти про форми організації 

освітнього процесу відповідно до ступенів навчання (Google – таблиці до 09год 

15 хв щоденно) 

3. Заступникам директора з навчально-виховної та господарської роботи Дудар О.В., 

Назарчук І.А., Дацуну О.В. спільно з медичним працівником Журавською О.С.: 

3.1. Забезпечити неухильне дотримання протиепідемічних заходів в школі на період 

карантину, проведення профілактичних та дезінфекційних заходів щодо 

запобігання поширенню коронавірусу  COVID-19. 

3.2. Забезпечити дотримання рекомендованого Міністерством освіти і науки 

України Алгоритму дій керівника ЗЗСО у разі виявлення у здобувачів освіти 

та/або працівників ЗЗСО ознак гострого респіраторного захворювання (лист від 

28.02.2020 № 1/9 - 490). 

3.3. Забезпечити дотримання в освітньому процесі Протоколів загальноосвітнього 

навчального закладу на період обмежувальних заходів у зв’язку з пандемією 

COVID-19, рекомендованих Національною експертною групою з інфекційного 

контролю (NEGIC) та опрацьованих на засіданні педагогічної ради (протокол № 

12 від 19.02.2021р)  

4. Інженеру-електроннику Міську Є.Д. та вчителю інформатики Вільчинській І.Л, 

відповідальним за  роботу шкільного сайту та його наповненням вчасно надавати 

інформацію про організацію освітнього процесу в школі. 

5. Наказ довести до педагогічних працівників . (22.01.2021) 

6. Контроль за виконанням залишаю за собою. 

 

Директор школи                                                                Н.В. Лавриненко 

 

З наказом ознайомлені: 

Дудар О.В. __________________             Дацун О.В. _____________ 

Назарчук І.А. _______________               Місько Є.Д. ____________ 

Журавська О.С. ______________             Вільчинська І.Л. _________ 


