
вiд 30.10.2020

ДЕПАРТАМЕНТ освIти житомирськоi MrcbKoI гади

нАкАз
м. Житомир J,Jb /66

Про органiзацiю роботи закладiв дошкiльноТ,
загальноi середньоi, позашкiльноi,
професiйно-технiчноi освiти на виконання рiшення
виконавчого KoMiTeTy Житомирськоi
MicbKoi ради вiд 30.|0.2020 Jф 1301

На виконання рiшення виконавчого KoMiTeTy Житомирськоi MicbKoT ради вiд
30.10. 2020 року Jф 1301 <Про внесення змiн до рiшення виконавчого KoMiTeTy
MicbKoi ради вiд 22.05.2020 J\Ъ 578 <Про введення обмежув€Llrьних заходiв щодо
недопущення поширення KopoHaBipycHoi iнфекцii COVID-19 на територii
Житомирськоi MicbKoi об' еднаноi територiальноI громади)

НАКАЗУЮ:

1. Заборонити вiдвiдчвання закладiв освiти здобувачами освiти. за
виключенням вихованцiв закладiв дошкiльноi освiти. учнiв 1-4-х класiв закладiв
загальноi середньоi освiти.

2. Керiвникам закладiв дошкiльнот освiти забезпечити функцiонування закладу
з дотриманням посилених протиепiдемiчних заходiв та Регламенту роботи
закладу дошкiльноТ освiти в умовах адаптивного карантину, затвердженого
рiшенням виконавчого KoMiTeTy ЖитомирськоТ MicbKoT ради вiд 26.05.2020 J\Ъ 581,
вимог Постанови Головного санiтарного лiкаря Украiни вtд22.09.2020 J\lb 55 <Про
затвердження протиепiдемiчних заходiв у закладах дошкiльноi освiти на перiод
карантину у зв'язку з поширення:м KopoHaBipycHoi хвороби (COVID-l9)).

3. Керiвникам закладiв загальноi середньоi'" позашкiльноi освiти Bcix типiв
та форм власностi. закладiв професiйно-технiчноi освiти на перiод роботи в

умовах встановленоi <<червоноТ> зони з 02.|I.2020 року забезпечити:
3.1.дотримання заборони провеlIення масових заходiв та вiдвiдування закладiв
освiти iT здобувачами, з€вначеними у п.1;
3.2.проведення iнформуваннrl здобувачiв освiти та працiвникiв щодо заходiв
профiлактики, проявiв хвороби та дiй у
працiвникам пам'ятки щодо дотримання
дистанцiйного режиму роботи;
З.3.проведення у закладах освiти профiлактичних та дезiнфекцiйних заходiв щодо
запобiгання поширенню KopoHaBipycy COVID-l9;
З.4. функцiонування школи I ступеня (I-4-ий класи) вiдповiдно до затвердженого
розкладу та режиму роботи з урахуванням наступних рекомендацiй:
З.4.|. у разi виявлення бажання батькiв щодо не
освiти на перiод встановленоi <<червоноi>> зони

випадку захворювання, надання

режиму самоiзоляцii в умовах

вiдвiдування ix дiтьми закJIад
органiзувати для цих учнiв



проведення консультацiй з навч€tльних предметiв у прийнятний для них спосiб,
який погодити з батьками;
З.4.2. з метою уникнення масових скупчень розведення учнiв 1-4-х класiв у рiзнi
класнi кiмнати та кабiнети закладу освiти, використовуючи примiщення школи II-
III ступенiв;
З.5.виконання ocBiTHix програм закладiв освiти для ylHiB 5-11-х класiв шляхом
органiзацii освiтнього процесу iз використанням технологiй дистанцiйного
навчання, що не передбачае вiдвiдування закладiв освiти ii здобувачами, а також
виконання працiвниками закладiв освiти iншоi роботи (органiзацiйно-
педагогiчноТ, методичноi тощо) з дотриманням наступних дiй:
3.5.1.Ha сайтi закладу забезпечити
освiтнього процесу;

наявнiсть iнформацiТ про органiзацiю

З.5.2.на сайтi закладу розмiститлt навчальнi матерiали для учнiв 1-11-х класiв та

рекомендацii для батькiв з дотриманням таких вимог:
- iнтерактивний принцип реалiзацii навчальних програм через

насичення навч€LгIьного MaTepialry посиланням на вiдеоресурси, навча-ltьнi
презентацii, онлайн тренажери та iнше;

- адреси електронних скриньок для здiйснення зворотнъого зв'язку з

учасниками освiтнього процесу;
- проведення онлайн-урокiв здiйснювати через комунiкацiйну

платформу, обрану закладом закладу;
- проведення онлайн-урокiв здiйснювати в режимi ре€tльного часу

вiдповiдно розкJIаду, затвердженого керiвником;
- посилання на онлайн-уроки в доступних кJIасних комунiкацiйних

групах розмiстити не пiзнiше, нiж за день до його проведення;
- надати iнформацiю з перелiком завдань учням, що не мають

технологiчноi змоги (вiдсутнiсть iHTepHery, гаджетiв) у прийнятний для них
спосiб;

- в класних журналах здiйснювати запис ypoKiB вiдповiдно
каJIендарного планування iз з€вначенням порядкового номеру, джи проведення та

словом <,Щистанцiйно>;
3.6. Асистентам вчителiв в 5-11-х класах iнклюзивного навчання:

- здiйснювати супровiд yrHiB з особливими освiтнiми потребами
дистанцiйно вiдповiдно визначених годин робочого часу;

- допомагати батькам учнiв з особливими освiтнiми потребами здiйснити

реестрацiю та роботу на шкiльн()му сайтi та освiтнiй платформi;
- постiйно надавати консультацii батькам та учням щодо навчання за

дистанцiйними технологiями.
3.7. Класним керiвникам 5-11- х класiв:

- iнформувати батькiв та учнiв 5-11-х класiв про органiзацiю освiтнього
процесу та використання технологiй дистанцiйного навчання;

- у класних комунiкацiйних групах розмiщувати iнформацiю щодо
ztлгоритму роботи на шкiльному сайтi;

- проводити роз'яснюв€rльну роботу iз здобувачами освiти про
обов'язковiсть навчання за дистанцiйними технологiями i виконання
запропонованих завдань з метою опанування навч€Lльних програм рiвня
вiдповiдних .Щержавних стандартiв;

- тримати зв'язок з учнями, яким органiзованО педагогiчний патронаж та
iншi форми навчання, та ix батьками;



3.8.запровадження дистанцiйного режиму роботи працiвникiв закладiв освiти
вiдповiдно до Методичних рекомендацiй щодо встановлення гнучкого режиму
робочого часу, затверджених на,казом MliHicTepcTBa працi та соцiальноi полiтики
УкраiЪи вiд 04 жовтня 200б року Jф 359;
3.9.виконання рiшень тимчасових протиепiдемiчних комiсiй;
3. 1 0.призупинення проведення особистого прийому громадян;
3.1 1. визначення працiвникiв, вiдповiдальних:
3.11.1. за опрацювання кореспонденцii, що надходить через офiцiйнi електроннi
адреси;
З.||.2. за утримання примiщень та будiвель закладiв освiти;
З.l2. контроль за неухильним дотриманням здобувачами освiти та працiвниками
закладу правил гiгiени, використанням засобiв iндивiдуального захисту та

уникненням масових скупчень;
3.13. листування з департаментом освiти Житомирськоi MicbKoi ради шляхом
використання системи електронного листування.
4. Керiвникам КУ << Перший iнклюзивно - ресyрсний центр>> (Колос Т.М.).
<<Дрчгий iнклюзивно - ресурсций центр>> (Шовтюк А.М.). <<Третiй
iнклюзивно - ресчрсний центр>> (Самолюк К.В.) на перiод карантину
забезпечити:
4.1.дотримання протиепiдемiчних заходiв при вiдвiдуваннi IРЦ з метою
проведення комплексноi психолого - педагогiчноi оцiнки розвитку дитини та
надання корекцiйно - розвиткових послуг;
4.2.проведення iнформування працiвникiв IРЦ щодо заходiв профiлактики,
проявiв хвороби та дiй у випадку захворювання, надання працiвникам пам'ятки
щодо дотримання режиму самоiзоляцii в умовах дистанцiйного режиму роботи;
4.3.проведення у IРЦ профiлактичних та дезiнфекцiйних заходiв щодо
запобiгання поширенню KopoHaBipycy COVID- 1 9;

4.4. листування з департаментом освiти Житомирськоi мiськоi ради, ресурсним
центром пiдтримки iнклюзивноi совiти шляхом використання системи
електронного листування;
4.5.виконання рiшень тимчасових протиепiдемiчних комiсiй;
4.б.проведення особистого прийому громадян з дотриманням протиепiдемiчних
заходiв;
4.7.визначення та затвердження перелiку осiб, якi можуть працювати дистанцiйно,
забезпечивши при цьому належнi результати роботи;
4.8.надання iнформацii працiвниками IPI-{ |ромадянам за допомогою доступних
засобiв зв'язку та телекомунiкацiй;
4.9.належнi технiчнi та санiтарно-гiгiенiчнi умови для виконаннrI роботи
працiвниками IPI] на робочому мiсцi.

5. Начково-методичномy центру департаментч освiти ( Мяновська Т.М.)
здiйснювати навчапьно-методич]не забезпечення дистанцiйного навчання :

5.1.розробити рекомендацii з питань органiзацii дистанцiйного навчання в

закладах освiти щодо викорисlтання електронних ocBiTHix pecypciB, ocBiTHix,
iнформацiйно-комунiкацiйних (цифрових) технологiй при органiзацii
дистанцiйного навчання;

5.2. проводити онлайн заняття з педагогiчними працiвниками щодо органiзацiТ
та проведення навчzLпьних занять, оцiнювання результатiв навчання учнiв,
внутрiшнього монiторинry ефективностi дистанцiйного навчання,



координацiТ (модерацii) дистанцiйного навчання в закладi освiти, правил
безпечноi поведiнки в мережi IHTepHeT пiд час дистанцiйного навчання тощо.

6.Керiвникам структурпtих пiдроздiлiв департаментy освiти
(NIяновська Т.М.. Щедракова ][I.Л.. Степанюк Т.В) забезпечити:

6.1. запровадженнrI дистанцiйного режиму роботи працiвникiв вiдповiдно до
Методичних рекомендацiй щодо встановлення гнучкого режиму робочого часу,
затверджених нак€вом MiHicTepcTBa працi та соцiаrrьноi полiтики УкраТни вiд 04
жовтня 2006 року }Го З59 та надання за згодою працiвникiв структурних
пiдроздiлiв вiдпустки;

6.2. визначення та затвердження перелiку осiб, якi можуть працювати
дистанцiйно, забезпечивши при цьому належнi результати роботи;

6.3. надання iнформацiТ працiвниками структурних пiдроздiлiв громадянам за
допомогою доступних засобiв зв'язку та телекомунiкацiй;

6.4.належнi технiчнi та санiтарно-гiгiенiчнi умови для виконання роботи
працiвниками структурних пiдроздiлiв департаменту освiти пiд час перебування
на робочому мiсцi;

б.5.посилити контроль за санiтарно-профiлактичними заходами та пропускним
режимом у адмiнiстративнiй будiвлi департаменту освiти.

7. Контроль за виконанням нак€ву покласти на першого заступника директора
департаменту Ковтуненко С.А. та заступника директора департаменту
Кошевич Р.Л.

,.Щиректор департаменту ос В.В.Арендарчук

департаменту освiти С.А,Ковтуненко


