
ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І – ІІІ СТУПЕНІВ № 8 м ЖИТОМИРА 

 

НАКАЗ 

 

05 травня 2021р                                        м. Житомир                                                  № 123 

 

 Про завершення 2020-2021 навчального року 

     Відповідно до рішень міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і 

надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Житомирської міської ради протягом 2020-

2021 навчального року декілька разів відбувалась зміна форм навчання учнів освітніх 

закладів міста. Так, в ІІ семестрі поточного навчального року з 22 березня учні 5 – 11 класів 

навчалися за дистанційною формою, а з 06 травня переведені на очну форму навчання. 

    Протягом 2020-2021 навчального року освітній процес був організований згідно листа 

департаменту освіти Житомирської міської ради від 09.06.2020 № 1229 «Про формування 

структури 2020-2021 навчального року». Освітній процес в школі не припинявся, під час 

змін форми йог організації не збільшувалась кількість канікулярних днів, не зменшувалась 

кількість навчальних днів відповідно до 5-ти денного режиму роботи. 

    Увесь навчальний рік школа працювала за розробленими та затвердженими педагогічною 

радою освітньою програмою, робочими навчальними планами. Програми з навчальних 

предметів виконувалась згідно робочих навчальних планів та схваленої закладом структури  

навчального року, реалізація навчальних програм спланована та буде завершена 28.05.2021 

року, останній день ІІ семестру – 28 травня 2021 року. 

    У зв’язку із можливими особливостями завершення навчального року  в школі та окремих 

класах, змінами в епідемічній ситуації, з метою організованого завершення 2020-2021 

навчального року та урахуванням рекомендацій департаменту освіти Житомирської міської 

ради, наданих у листі від 05.05.2021 р № 1076 «Про завершення 2020-2021 навчального 

року» 

НАКАЗУЮ: 

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

1.1.Організувати у травні освітній процес для учнів на основі здоров’я- 

збережувальних технологій; 

1.2. Для учнів 11-х класів застосувати режими навчання на основі індивідуалізовано-

групових занять з метою якісної підготовки до зовнішнього незалежного 

оцінювання; 

1.3. Перед проведенням заходів з річного оцінювання спланувати та реалізувати 

тижні повторення та узагальнення знань; 

1.4. За потреби перші два тижні червня (з 31.05.2021 по 11.06.2021 року) спланувати 

та використати для проведення навчальних екскурсій, індивідуальних або 

групових занять, практикумів тощо. Питання організації освітнього процесу та 

режиму роботи школи на цей період як складової навчального року розглянути 

на засіданні педагогічної ради та внести, у разі необхідності, зміни до освітньої 

програми, з метою дотримання норми -175 навчальних днів; 

1.5. Видати випускникам 9-х класів та 11-х класів свідоцтва про здобуття освіти 

своєчасно, але не раніше дати, вказаної в документі; 

1.6. У разі необхідності внести зміни у режим роботи школи у дні проведення 

зовнішнього незалежного оцінювання 21, 24, 25, 28 травня 2021 року. 

2. Наказ довести до педагогічних працівників, зокрема, до вчителів-предметників, які 

працюють в 11-х класах. 

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

Директор школи                                                                  Н.В. Лавриненко 

 

З наказом ознайомлені: 

Дудар ОВ. ___________________ 

Назарчук І.А ________________ 

 


