
Житомирська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 33
НАКАЗ

05.06.2021 р. м. Житомир №118

Про організацію освітнього процесу 
здобувачів освіти 1-11 класів ЗЗСО 
з 06 травня 2021

Відповідно до рішення міської комісії з питань техногенно-екологічної 
безпеки і надзвичайних ситуацій від 05 травня 2021 року, з урахуванням 
епідемічної ситуації, необхідністю реагування на зміни у показниках 
захворюваності на гостру респіраторну хворобу СОУГО-19, спричинену 
коронавірусом 8АК8-СоУ-2, наказу департаменту освіти Житомирської 
міської ради від 05.05.202 № 120 «Про організацію освітнього процесу 
здобувачів освіти 1-11 класів ЗЗСО з 06 травня 2021 року», на виконання 
рішення педагогічної ради школи від 05.06.2021 протокол № 10 та з метою 
впорядкування роботи закладу з 06 травня 2021 року 
НАКАЗУЮ:
1. Дозволити 06 травня 2021 року відвідування закладу здобувачами 

освіти 1-11 класів з дотриманням відповідних санітарних і 
протиепідемічних заходів, здійснення обов’язкового щоденного 
контролю стану здоров’я та забезпечити організацію освітнього процесу 
за очною формою навчання, визначеною педагогічною радою;

2. Класним керівникам 5-11 класів проінформувати учнів, батьків та осіб, 
що їх заміняють, про організацію роботи школи з 06.05.2021 року.

3. Бабушко К.П. забезпечити наявність інформації про організацію 
освітнього процесу з 06.05.2021 року на головній сторінці офіційного 
сайту закладу у розділі «Режим роботи закладу».

4. Заступникам директора з НВР Дзюмазі Н.З. та Степчині Л.А.:
4.1. внести зміни в Google-тaблицю та щоденно інформувати департамент 

освіти про форми організації освітнього процесу відповідно до ступенів 
навчання (заповнення і Google-тaблицi до 9 год. 15 хв., лист 
департаменту освіти від 24.11.2020 № 2705) за посиланням.

4.2. Забезпечити при організації освітнього процесу:
4.2.1. дотримання заборони проведення масових заходів;
4.2.2. 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 очного режиму роботи.

4.2.3. проведення у закладі дезінфекційних заходів щодо запобігання 
поширення коронавірусу СОУШ-19, контроль за неухильним 
дотриманням здобувачами освіти та працівниками закладу правил 
гігієни, використання засобів індивідуального захисту та уникнення 
масових скупчень;

4.2.4. у разі відсутності бажання батьків учнів 1-11 класів щодо відвідування 
їхніми дітьми закладу освіти на період встановленого «жовтого» рівня



епідемічної небезпеки організувати для цих учнів проведення 
консультацій з навчальних предметів;

4.2.5. регулярну та змістовну взаємодію вчителів з учнями;
4.2.6. умови для повноцінної участі в освітньому процесі осіб з особливими 

освітніми потребами з урахуванням індивідуальної програми розвитку, 
за потреби вести зміни до індивідуальної програми розвитку, погодивши 
їх з батьками учнів;

5. Заступнику директора з ВР Герасимчук С.О. та медичній сестрі 
Кулаківській Н.М.:

5.1. забезпечити неухильне дотримання протиепідемічних заходів у закладі 
на період карантину у зв’язку з поширенням гострої респіраторної 
хвороби СОУГО-19, затверджених постановою Головного державного 
санітарного лікаря України від 22.08.2020 № 50;

5.2. 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).
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И.П. Осницький


