
Житомирська загальноосвітня школа І-ИІ ступенів № 33 
НАКАЗ

23.11.202(1 р. м. Житомир № 3 56

Про організацію роботи школи на виконання 
рішення виконкому Житомирської міської ради 
від 20 листопада 2020 року №1402 «Про внесення 
змін в рішення виконкому міської ради від 22.05.2020 
№578 «Про введення обмежувальних заходів щодо 
недопущення поширення корона вірусної інфекції 
COVID-19 на території Житомирської міської 
об’єднаної територіальної громади»

На виконання рішення виконкому Житомирської міської ради від 20 
листопада 2020 року №1402 «Про внесення змін в рішення виконкому 
міської ради від 22.05.2020 №578 «Про введення обмежувальних заходів 
щодо недопущення поширення коронавірусної інфекції COVID-19 на 
території Житомирської міської об’єднаної територіальної громади», наказу 
департаменту освіти Житомирської міської ради від 20,11.2020 р. № 280 
«Про виконання рішення виконкому Житомирської міської ради від 20 
листопада 2020 року №1402 «Про внесення змін в рішення виконкому 
міської ради від 22.05.2020 №578 «Про введення обмежувальних заходів 
щодо недопущення поширення коронавірусної інфекції COVID-19 на 
території Житомирської міської об’єднаної територіальної громади», 
рішення педагогічної ради за участю батьківської громадськості від 
23.11.2020 протокол № 14, враховуючи рівень захворюваності учасників 
освітнього процесу

НАКАЗУЮ:
L Відновити з 24.11.2020 року освітній процес для здобувачів освіти 5-11 

класів за змішаним форматом навчання (очного навчання та за 
технологіями дистанційного навчання на освітній комунікативній 
платформі HUMAN через тиждень).

2. Заступникам директора з НВР Дзюмазі Н.З., Степчиній JI.A. взяти до 
неухильного виконання наказ по школі від 12.11.2020 р. №346 «Про 
організацію роботи школи на виконання рішення позачергового 
засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і 
надзвичайних ситуацій від 06 листопада 2020 року (протокол №36)».

3. Медичній сестрі Кулаківській Н.М. забезпечити 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 
змішаного режиму роботи.

4. Заступнику директора з ГЧ забезпечити:



- проведення у закладі дезінфекційних заходів щодо запобігання 
поширення коронавірусу COVID-19, контроль за неухильним 
дотриманням здобувачами освіти та працівниками закладу правил 
гігієни, використання засобів індивідуального захисту та уникнення 
масових скупчень;
- належні технічні та санітарно-гігієнічні умови для виконання роботи 
працівниками під час перебування на робочому місці;
- посилити контроль за санітарно-профілактичними заходами та 
пропускним режимом у будівлі школи.

5. Класним керівникам 5-11 класів проінформувати учнів, батьків та осіб, 
що їх заміняють, про відновлення освітнього процесу у змішаному 
форматі (очного навчання та за технологіями дистанційного навчання 
на освітній комунікативній платформі HUMAN через тиждень).

6. Бабушко К.П. на сайті закладу забезпечити наявність інформації про 
організацію освітнього процесу за змішаною формою навчання 
(рішення педради, наказ). Інформацію щодо здійснення освітнього 
процесу та змін в організації освітнього процесу відображати на 
головній сторінці офіційного сайту у розділі «Режим роботи закладу».

7. Заступнику директора з НВР Степчиній JI.A. подати даний наказ до 
департаменту освіти Житомирської міської ради.

аю за собою.

3 . Дзюмага

Степчина 
Н.М. Кулаківська 
А.І. Дідківський ^  
К.В. Бабушко


