
ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І – ІІІ СТУПЕНІВ № 8 м ЖИТОМИРА 

 

НАКАЗ 

 

11 березня 2021р                                       м. Житомир                                                   № 76 

 

Про  внесення змін в структуру 

 2020 – 2021 навчального року 

 

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

встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з 

метою запобігання на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19»,  в 

редакції постанови КМУ від 17.02.2021 р № 104 «Про внесення змін до деяких актів 

Кабінету  Міністрів України» на позачерговому засіданні міської комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 10.03.2021 року було прийняте 

рішення про проведення весняних канікул в закладах загальної середньої освіти м. 

Житомира з 13 по 21 березня 2021 року. 

    За рішенням педагогічної ради (протокол № 14 від 11.03.2021 року) з метою забезпечення 

протиепідемічної безпеки, оптимізації освітнього процесу 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Внести зміни в структуру 2020 – 2021 навчального року а саме: 

- провести весняні канікули з 13.03 по 21.03.2021 року. 

 

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

Ярмоліцькій Н.Ю. на період весняних канікул забезпечити: 

2.1. Запровадження дистанційного режиму роботи працівників школи відповідно до 

Методичних рекомендацій щодо встановлення гнучкого режиму робочого часу, 

затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 

04.10.2006 року № 359. 

2.2.Дотримання заборони проведення масових заходів. 

2.3. Виконання рішень тимчасових протиепідемічних комісій. 

2.4. Призупинення проведення особистого прийому громадян. 

2.5. Проведення інформування здобувачів освіти та працівників щодо заходів 

профілактики, проявів хвороби та дій у випадку захворювання, надання 

працівникам пам’ятки щодо дотримання режиму самоізоляції в умовах 

дистанційного режиму роботи. 

2.6.  Проведення в школі профілактичних та дезінфекційних заходів щодо  

запобігання поширенню коронавірусу COVID – 19. 

2.7. Зобов’язати класних керівників провести з учнями класів  бесіди з безпеки 

життєдіяльності згідно плану та перед канікулами, тримати постійний зв'язок з 

батьками щодо місця перебування дітей на канікулах, стану їх здоров’я.  

 

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

енергозабезпечення в школі та забезпечити цілодобове чергування 

відповідальних працівників. 

3.3. На період канікулярних днів забезпечити економію теплоносія. 



3.4. 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 

 

4. 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. 

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

сайті школи. 

6. Контроль за виконанням залишаю за собою. 

 

 

 

 

Директор школи                                                                           Н.В. Лавриненко 

 

 

З наказом ознайомлені: 

 

Дудар О.В. ___________ 

Назарчук І.А. _________ 

Ярмоліцька Н.Ю. _______ 

Проботюк О.Д. _______ 

Дацун О.В. ___________ 

 

 

 


