
Житомирська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 33
НАКАЗ

22.01.2021 р. м. Житомир № 21
Про організацію роботи школи 
з 25.01.2021

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 
року №1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних 
протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території 
України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої корона 
вірусом SARS-CoV-2», наказу департаменту освіти Житомирської міської 
ради від 21.01.2021 р. № 16 «Про організацію роботи закладів освіти всіх 
типів та форм власності Житомирської об’єднаної територіальної громади з 
25 січня 2021 року», рішення педагогічної ради 05.01.2021 протокол № 1, 
враховуючи рівень захворюваності учасників освітнього процесу та з метою 
впорядкування роботи закладу з 25 січня 2021 року 
НАКАЗУЮ:

1. Дозволити відвідування закладу здобувачами освіти з дотриманням 
відповідних санітарних і протиепідемічних заходів та здійснення 
обов’язкового щоденного контролю стану здоров’я учнів та
забезпечити:
1.1. функціонування школи І ступеня (1-4-й класи) відповідно до 

затвердженого розкладу та режиму роботи;
1.2. організацію освітнього процесу для 5-8-х класів у режимі 

змішаного навчання, визначеного педагогічною радою;
1.3. організацію освітнього процесу для 9 ,11-х класів у режимі 

очного навчання, визначеного педагогічною радою від 
05.01.2021 року, протокол № 1;

1.4. виконання освітньої програми закладу для учнів 5-8-х класів 
шляхом часткової організації освітнього процесу із
використанням технологій дистанційного навчання на освітній 
комунікативній платформі HUMAN;

1.5. у разі виявлення бажання батьків щодо невідвідування їх дітьми 
закладу освіти на період карантинних заходів організувати для 
цих учнів проведення консультацій з навчальних предметів у 
прийнятний для них спосіб, який погодити з батьками;

2. Заступникам директора з НВР Дзюмазі Н.З., Степчині Л.А.:
2.1. забезпечити неухильне дотримання протиепідемічних заходів у 

закладі на період карантину у зв’язку з поширенням гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, затверджених постановою
Головного державного санітарного лікаря України від 22.08.2020 № 
50;
2.2. забезпечити дотримання рекомендованого МОН України 
Алгоритму дій керівників ЗЗСО у разі виявлення у здобувачів освіти



та/або працівників ЗЗСО ознак гострого респіраторного захворювання 
(лист від 28.02.2020 № 1/9-490).

3. Медичній сестрі Кулаківській Н.М.:
3.1. 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 Дідківському А.І. забезпечити:
4.1. 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;
4.2. належні технічні та санітарно-гігієнічні умови для виконання 
роботи працівниками під час перебування на робочому місці;
4.3. 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 організацію роботи школи з 25.01.2021 року.

6. Бабушко К.П. забезпечити наявність інформації про організацію 
освітнього процесу з 25.01.2021 року на головній сторінці офіційного 
сайту закладу у розділі «Режим роботи закладу».

7. Заступнику директора з НВР Дзюмазі Н.З. щоденно інформувати 
департамент освіти про форми організації освітнього процесу 
відповідно до ступенів навчання (заповнення і Google-таблиці до 9 
год. 15 хв., лист департаменту освіти від 24.11.2020 № 2705) за 
^силанням.

8. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
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