
ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І – ІІІ СТУПЕНІВ № 8 м ЖИТОМИРА 

 

НАКАЗ 

 

19 березня 2021р                                        м. Житомир                                             № 88 

 

Про зміни в організації 

 освітнього процесу з 22.03.2021р 

 

         У зв’язку з ускладненням епідеміологічної ситуації, необхідністю реагування на зміни 

у ситуації із захворюванням на коронавірусну інфекцію COVID-19, задля реалізації заходів 

щодо запобігання розповсюдженню коронавірусної інфекції та збереження здоров’я 

здобувачів освіти, згідно рішення засідання міської комісії з питань  техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій від 18.03.2021 року, протокол № 13, листа Державної 

установи «Житомирський обласний лабораторний центр Міністерства охорони  здоров’я 

України» від 18.03.2021 № 01/00-3002, на виконання наказу департаменту освіти 

Житомирської міської ради від 18.03.2021 № 79 «Про внесення змін до наказу департаменту 

освіти Житомирської міської ради від 01.03.2021 року № 50», з метою впорядкування 

роботи школи 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Заборонити з 22 березня 2021 року відвідування школи здобувачам освіти 1 – 11-х 

класів. 

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

забезпечити: 

- дотримання вимог листа МОНУ від 04.11.2020 № 1/9 – 616 у частинах 

недопущення перевантаження учнів ( надмірної тривалості освітнього 

процесу в онлайн-режимі, нескоординованого між вчителями-

предметниками обсягу домашніх завдань) та якості освітнього процесу; 

- організацію навчальних занять відповідно до затвердженого розкладу на ІІ 

семестр 2020 – 2021 навчального року; 

- контроль за проведенням занять з використанням дистанційних технологій 

навчання; 

- 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; 

- 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»; 

- інформування батьків та учнів 1-11-х класів про організацію освітнього 

процесу та використання технологій дистанційного навчання. 

3. Класним керівникам: 

- проводити щоденний моніторинг стану здоров’я учнів; 

- інформувати заступника директора з виховної роботи Ярмоліцьку Н.Ю. про 

кількість хворих дітей в класі; 

- підтримувати постійний зв'язок з  батьками щодо  місця знаходження їх дітей, 

успішності навчання за дистанційними технологіями. 

4. Вчителю інформатики Місько Є.Д., відповідальному за роботу шкільного сайту: 



4.1. Вивести посилання на  «Дистанційне навчання» на головну сторінку шкільного 

сайту. 

4.2. Ввести в розділ «Дистанційне навчання» режим та розклад освітнього процесу, 

посилання на платформи ZOOM, GOOGLE MEET,  HUMAN, алгоритм роботи.  

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

5.1.  Забезпечити вчасне прибирання снігу, розчищення під’їздів, доріжок на 

подвір’ї, проведення в школі профілактичних та дезінфекційних щодо 

запобігання поширенню коронавірусу COVID-19. 

5.2. Посилити контроль за функціонуванням систем тепло-, водо-, 

енергозабезпечення в школі та забезпечити цілодобове чергування 

відповідальних працівників. 

5.3. На період дистанційного освітнього процесу забезпечити економію теплоносія. 

5.4. 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 

 

6. 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. 

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

сайті школи. 

8. Контроль за виконанням залишаю за собою. 

 

 

 

 

Директор школи                                                                           Н.В. Лавриненко 

 

 

З наказом ознайомлені: 

 

Дудар О.В. _____________ 

Назарчук І.А. ___________ 

Ярмоліцька Н.Ю. ________ 

Дацун О.В. _____________ 

Місько Є.Д. ____________ 

 

 

 
 


