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НАКАЗ

05.11.2021 р. м. Житомир №410

Про організацію освітнього процесу 
в школі з 08 листопада 2021 року

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 (зі змінами та доповненнями від 20.10.2021 року 
№ 1096)», наказу Міністерства охорони здоров’я України від 04.10.2021 р. № 
2153, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 07.10.2021 року за № 
1306/36928 «Про затвердження Переліку професій, виробництв та 
організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним 
щепленням проти гострої респіраторної хвороби COVID-19», відсутністю 
повного циклу вакцинування у 100% працівників закладу, метою 
впорядкування роботи закладу з 08 листопада 2021 року та вжиття 
невідкладних заходів, спрямованих на збереження здоров’я дітей

НАКАЗУЮ:

1. Організувати з 08 листопада 2021 року освітній процес для здобувачів 
освіти 1 -4-х класів в очному режимі відповідно до затвердженого розкладу 
та режиму роботи з дотриманням відповідних санітарних і 
протиепідемічних заходів та здійснення обов’язкового щоденного 
контролю стану здоров’я учнів;
2. Освітній процес для здобувачів освіти 5-11-х класів організувати з 
використанням технологій дистанційного навчання.
3. Заступникам директора з НВР Дзюмазі Н.З. та Степчиній J1.A.:
3.1.забезпечити реалізацію навчання здобувачам освіти 5- 11-х класів 
шляхом використання технологій дистанційного навчання за різними 
формами здобуття освіти (класна, педагогічний патронаж, інклюзивне 
навчання, їх поєднання з 08 листопада 2021 року (синхронний та 
асинхронний режим на освітній комунікативній платформі HUMAN).
4. Класним керівникам 5-11-х класів проінформувати здобувачів освіти, 
батьків та осіб, що їх заміняють, про організацію роботи школи з 
використанням технологій дистанційного навчання з 08.11.2021 року.
5. Бабушко К.П. забезпечити наявність інформації про організацію 
освітнього процесу в школі з 08.11.2021 року на головній сторінці 
офіційного сайту закладу у розділі «Режим роботи закладу».
6. Заступнику директора з НВР Дзюмазі Н.З. внести інформацію в Google- 
таблицю та інформувати департамент освіти про форму організації



освітнього процесу відповідно до ступенів навчання (заповнення Ооо§1е- 
таблиці до 9 год.15 хв., за посиланням).
7. Контроль за виконанням^наказу залишаю за собою.

И.П. ОсницькийДиректор школи
гу п є н іп  /  *Ц
З наказом ознайомлені 

.З.-Дзюмага 
Л.А. Степчина 
К.В. Бабушко

і


