
Житомирська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 33
НАКАЗ

19.03.2021 р. м. Житомир № 89
Про внесення змін до наказу по школі 
від 02.03.2021 року «Про організацію 
роботи закладу з 03.03.2021 року»

У зв’язку з ускладненням епідеміологічної ситуації, необхідністю 
реагування на зміни у ситуації із захворюванням на коронавірусну інфекцію 
СОУЮ-19, задля реалізації заходів щодо запобігання розповсюдженню 
коронавірусної інфекції СОУГО-19 та збереження здоров’я здобувачів 
освіти, згідно рішення засідання міської комісії з питань техногенно- 
екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 18.03.2021 року, протокол 
№ 13, листа Державної установи «Житомирський обласний лабораторний 
центр Міністерства охорони здоров’я України» від 18.03.2021 № 01/00-3002, 
наказу департаменту освіти Житомирської міської ради від 18.03.2021 року 
№ 79 «Про внесення змін до наказу по департаменту освіти Житомирської 
міської ради від 01.03.2021 року № 50», рішення педагогічної ради школи від
19.03.2021 року, протокол № 8 та з метою впорядкування роботи школи з 22 
березня 2021 року 
НАКАЗУЮ:
1. Внести зміни до наказу по школі від 02.03.2021 року № 79 «Про 

організацію роботи закладу з 03.03.2021 року», виклавши в такій редакції:
1.1 заборонити з 22 березня 2021 року відвідування школи здобувачами 

освіти 1-11 класів;
1.2 виключити п.2,3,4;
2. Заступникам директора з НВР Дзюмазі Н.З. та Степчиній Л.А.:

- забезпечити виконання освітніх програм для здобувачів освіти 1-11 
класів шляхом організацію освітнього процесу та використання 
технологій дистанційного навчання, а також виконання працівниками 
школи іншої роботи (організаційно-педагогічної, методичної тощо);

3. Класним керівникам 1-11 класів:
- інформувати батьків та учнів 1 -11 -х класів про організацію освітнього 

процесу та використання технологій дистанційного навчання;
- у класних комунікаційних групах розміщувати інформацію щодо 

алгоритму роботи на шкільному сайті;
- проводити роз’яснювальну роботу із здобувачами освіти про 

обов’язковість навчання за дистанційними технологіями і виконання 
запропонованих завдань з метою опанування навчальних програм рівня 
відповідних Державних стандартів;

- тримати зв’язок з учнями, яким організовано педагогічний патронаж та 
інші форми навчання, та їх батьками.

Решту пунктів наказу залишити без змін.
5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
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