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Про виконанЕя рiшення виконавчого KoMiTery
Житомирськоi мiськоi ради вiд 20 листопада
2020 року J\Ъ 1402 оПро внесення змiн в рiшення
виконавчого KoMiTery MicbKoi ради вiд
22.05.2020 }lb 578 оПро введення
обмежуваlrьних заходiв щодо недопущення
поширення KopoнaBipycHoi iнфекцii COVID - 19
на територii Житомирськоi MicbKoi об'еднаноi
територ iальноi громадиD

20 листопада 2020 року J'(b 1402
На виконання рiшення виконавчогоавчого KoMiTeTy Житомирськоi MicbKoT ради вiд

пПро виконання рiшення виконавчого KoMiTery
Житомирськоi MicbKoi р4ди вiд 20 листопада 2020 року <Про внесення змiн в

рiшення виконавчого KoMiTery MicbKoT ради вiд 22.05.2020 JФ 578 пПро введення
обмежув€lJIьних заходiв щодо недопущення поширення KopoнaBipycHoi iнфекцii

uПро ocBiTy>, ст.10, 38 Закону УкраiЪи <Про повIIу загальну середню ocBiTy>,

НАКАЗУЮ:

1. Керiвникам закладiв загальноi середньоi освiти Житомирськоi об'еднаноi
територiа"пьноi громади :

1.1. спiльно з постiйно дiючим колегiальним органом управлiння закладу
(педагогiчна рада) та органами громадського самоврядування (пiклувальна рада,
батькiвська рада), враховуючи piBeHb захворюваностi учасникiв освiтнього процесу,
прийняти рiшення щодо вiдвiдування закладiв загапьноi середньоi освiти
здобувачами освiти 1-х - ll-x класiв та форrvr органiзацii освiтнього процесу за

дотримання вiдповiдних санiтарних та протиепiдемiчних заходiв;
при визначеннi форп,r органiзацii освiтнього процесу керуватися наказом

департаменту освiти Жцтомирськоi MicbKoi ради вiд 10.11.2020 J\b 272 кПро
органiзацiю роботи закладiв дошкiльноi, загальноТ середньоi, позашкiльноТ,
професiйно-технiчноi освiти на виконання рiшення позачергового засiдання мiськоi

умови
|.2.

koMicii з питань техногенно -

листопад а 2020 року (протокол
екологiчноi безпеки i
, J\b 36)>;

надзвичайних ситуацiй вiд 06



1.з. оприлюднити iнформацiю про органiзацiю оовiтнього процесу на

п,о"'ш

офiцiйному сайтi закладу, своечасно вносити змiни в iнформацiю на сайтi при
змiнах в органiзацiТ освiтнього процесу;

|.4. надати накази про органiзацiю освiтнього процесу до департаменту
освiти Житомирськоi MicbKoi ради.

2. Контроль за виконанням нак€Lзу покласти на першого заступника директора
департаменту освiти Ковтуненко С.А. та заступника директора департаменту
Кошевич Р.Л.

Щиректор департаменту В.В. Арендарчук

департапdенту
С.А. KoBTyrreHKo

Заступник освlти
Р.Л. Кошевич

(


