
Житомирська загальноосвітня школа І-Ш ступенів № 33 
НАКАЗ

31.08.2021 м. Житомир №307

Про організацію освітнього процесу 
у 2021-2022 навчальному році

На^виконання статей 26, 66 Закону України «Про освіту», пункту 3-4 
статті 10, статті 11 Закону України «Про повну загальну середню освіту», 
керуючись постановами Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 1236 
«Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних 
протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню коронавірусної 
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS -  COV-2», головного 
державного санітарного лікаря України від 26 серпня 2021 року №9 «Про 
затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період 
карантину в зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)», 
Санітарним регламентом для закладів загальної середньої освіти, листом 
департаменту освіти Житомирської міської ради від 05.07.2021 року № 1591 
«Про формування структури 2021-2022 навчального року», рішенням 
педагогічної ради школи від 30.08.2021 року, протокол № 9

НАКАЗУЮ:
її Розпочати 2021-2022 навчальний рік 01 вересня 2021 року.
2. Освітній процес організувати у дві зміни:
- 1-4, 6-11-ті класи - 1 зміна. Початок уроків о 8.30;
- 5-ті класи -  II зміна. Початок уроків о 14.00;
- початок роботи ГПД у 1 -4 класах о 13.00.
3. Затвердити орієнтовну структуру 2021-2022 навчального року:
- І семестр 01.09.2021-28.12.2021
- І чверть: 01.09.2021 -  22.10.2021 (37 навчальних днів)
- Осінні канікули: 23.10. 2021 — 31,10. 2021 (9 календарних днів)
- II чверть: 01.11. 2021 -28.12. 2021 (41 навчальний день)
- Зимові канікули: 29.12. 2021 -  09.01.2022 (12 календарних днів)
- II семестр 10.01.2022 -  27.05. 2022
" III чверть: 10.01. 2022 -  18.03. 2022 (49 навчальних днів)
- Весняні канікули: 19.03. 2022 -  27.03. 2022 (9 календарних днів)
- IV чверть: 28.03. 2022- 27.05. 2022 (42 навчальні дні)
- Всього за 2021-2022 навчальний рік
- Навчальних днів -  169 ( при 5-денному навчальному тижні) та 7 днів 

навчальних екскурсій
- 28 грудня провести навчальні екскурсії.
- Канікул -  30 календарних днів (із врахуванням суботи та неділі)



В залежності від епідеміологічної ситуації можливе внесення змін до
термінів канікул, початку та завершення навчальних семестрів.
4. Задіяти всі чотири входи у приміщення школи, не допускати

скупчення учасників освітнього процесу:
перший та другий центральний вхід -  учні 1- 5 класів;
перший вхід у внутрішньому дворі -  учні 6-8 класів;
другий вхід у внутрішньому дворі -  учні 9-11 класів.
5. Допуск до школи інших учасників освітнього процесу, зокрема

батьків здобувачів освіти або супроводжуючих осіб, здійснювати за умови
використання засобів індивідуального захисту, проведення термометрії та 
попереднього узгодження з директором ШКОЛИ.

6. Допуск до закладу освіти батьків здобувачів освіти або
супроводжуючих осіб, які супроводжують осіб з інвалідністю, здійснювати 
за умови використання ними засобів індивідуального захисту.

7. Класним керівникам та класово дам:
• перед початком занять проводити опитування учасників 

освітнього процесу щодо їх самопочуття та наявності симптомів 
респіраторної хвороби;

• у разі виявлення ознак гострої респіраторної хвороби у здобувана 
освіти, за відсутності батьків, здобувач освіти одягає засіб індивідуального 
захисту та ізолюється у спеціально відведене приміщення, про що 
інформуються батьки (інші законні представники) та приймається 
колективне рішення щодо направлення до закладу охорони здоров’я.

8. Вхід у приміщення та пересування по школі дозволяється при 
наявності захисної маски або респіратора для всіх учасників освітнього 
процесу. Для учнів 1-4 класів вхід та пересування приміщеннями закладу 
дозволяється без використання захисної маски або респіратора. Для 
здобувачів освіти з 12 років використання 313 під час пересування 
приміщенням є обов’язковим.

9. Проводити уроки впродовж дня для учнів одного і того ж класу в 
одній і тій самій закріпленій аудиторії (кабінеті).

10. За сприятливих погодних умов забезпечити проведення занять із 
окремих предметів на відкритому повітрі (Захист України, 03, музика, 
фізична культура).

11. На всіх входах до закладу організувати місця для обробки рук 
антисептичними засобами, (відповідальний - заступник директора з 
господарської роботи Дідківський А.І.).

12. Учителям школи уникати організації видів діяльності, які 
вимагають безпосереднього фізичного контакту між учнями: зменшити 
кількість комунікаційних вправ, уникати групових ігор, що передбачають 
тактильний контакт, проводити ранкові зустрічі із дотриманням соціальних 
дистанції, за можливості, на свіжому повітрі тощо.



13. Використовувати ліві сходинкові марші для підйому, а праві -  
для спуску. Дотримуватись розмітки на підлозі, яка сприяє організації 
двостороннього руху коридорами.

14. Після кожного навчального заняття проводити провітрювання 
класних кімнат впродовж не менше 10 хвилин.

15. Харчування здобувачів освіти здійснювати відповідно графіку:
1 класи -  9.05
2 кдаси, 4 а -  10.05
3 класи, 46,4в -  11.05
5-11 класи -  12.15
Харчування ГПД
1 класи -13.10
2 класи -13.30
3-4 класи -13.50
16. Заступникам директора школи з НВР Дзюмазі Н.З. та

Степчиній Л.А. організовувати освітній процес відповідно до
епідеміологічної ситуації та стану вакцинації працівників школи.

17. У разі організації навчання за дистанційними технологіями 
використовувати комунікативну платформу HUMAN.

18. Класним керівникам та класоводам ознайомити батьківську 
громадськість із порядком організації освітнього процесу у 2021-2022 
навчальному році.

19. Контроль за виконання даного наказу залишаю за собою.

Дир|ктор школи Й.П. Осницький


