
ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ ст. № 27 м. ЖИТОМИРА 

Н А К А З  

 

01.03. 2021 р.                                                м. Житомир                   № 41 

  

Про організацію роботи 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 27 

м. Житомира  

 з 03 березня 2021 року 

 
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 року №1236 «Про 

встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою 

запобіганні! поширення на території України гострої респіраторної хвороби СОVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-СоV-2», в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 17 

лютого 2021 року № 104 «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України», рішення 

позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій від 01.03.2021 року, протокол № 8, рішення обласної комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 01.03.2021 року, протокол № 6, з метою 

впорядкування роботи закладів освіти з 03 березня 2021 року та наказу від 01.03.2021 № 50 по 

департаменту освіти Житомирської міської ради 

 

НАКАЗУЮ: 

 

 1. Заборонити     з  03 березня  2021   року  відвідування школи учнями 5-11 класів, крім учнів 

1-4-х класів. 

 2. Забезпечити неухильне дотримання протиепідемічних заходів у закладах освіти на період 

карантину у зв'язку із поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-19), затверджених постановою 

Головного державного санітарного лікаря України від 22.08.2020 № 50. 

 3.   Забезпечити   дотримання   рекомендованого   Міністерством   освіти   і   науки України 

алгоритму дій керівників ЗЗСО у разі виявлення у здобувачів освіти та/або працівників ЗЗСО ознак 

гострого респіраторного захворювання (додаток №1). 

 4. Забезпечити наявність на сайті закладу у розділі «режим роботи закладу» інформації щодо 

режиму роботи закладу у період посиленого карантину, особливостей здійснення освітнього 

процесу, у тому числі із використанням дистанційних форм співпраці, проведення додаткового 

інформування батьків учнів. 

 5. ЗАБЕЗПЕЧИТИ: 

 5.1. дотримання заборони проведення    масових заходів та відвідування школи її 

здобувачами, зазначеними у п.1; 

 5.2. 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 

дистанційного режиму роботи; 

 5.3. проведення у школі профілактичних та дезінфекційних заходів щодо 

запобігання поширенню коронавірусу  СОVID-19; 

 5.4. функціонування школи І ступеня (1-4-ий класи) відповідно до затвердженого 

розкладу та режиму роботи з урахуванням наступних рекомендацій: 

 5.4.1. у разі виявлення бажання батьків щодо невідвідування їх дітьми закладу освіти на 

період встановленої «червоної» зони організувати для цих учнів проведення консультацій з 

навчальних предметів у прийнятний для них спосіб, який погодити з батьками; 



 5.5. виконання освітніх програм для учнів 5-11-х класів шляхом організації освітнього 

процесу із використанням технологій дистанційного навчання, що не передбачає відвідування 

закладів освіти її здобувачами, а також виконання працівниками закладів освіти іншої роботи 

(організаційно-педагогічної, методичної тощо); 

 5.6.  на сайті закладу забезпечити наявність інформації про організацію освітнього процесу; 

 5.7. на сайті закладу розмістити навчальні матеріали для учнів 1-11-х класів та рекомендації 

для батьків з урахуванням наступних рекомендацій: 

 5.7.1. при організації освітнього процесу забезпечити регулярну та змістовну взаємодію 

вчителів з учнями; 

 5.7.2. створити умови для забезпечення повноцінної участі в освітньому процесі осіб з 

особливими освітніми потребами з обов'язковим урахуванням індивідуальної програми розвитку; 

 5.7.3.  забезпечити регулярне відстеження результатів навчання учнів, а також за потреби 

надати їм підтримку в освітньому процесі; 

 5.7.4. забезпечити використання інших засобів комунікації, доступних для учнів, які не 

можуть взяти участь у синхронному режимі взаємодії з поважних причин.  

 5.8. Класним керівникам 5-11- х класів: 

  - інформувати   батьків та учнів 5-11-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; 

 5.9. запровадження   дистанційного   режиму   роботи   працівників   закладів   освіти 

відповідно до Методичних рекомендацій щодо встановлення гнучкого режиму робочого часу, 

затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 04 жовтня 2006 року 

№ 359;  

 5.10.    призупинення проведення особистого прийому громадян; 

 5.11. визначення працівників, відповідальних: 

 5.11.1. за опрацювання кореспонденції, що надходить через офіційні електронні 

адреси; 

Роміна Т.Д. 

 5.11.2. за утримання приміщень та будівель закладу; 

Колодницький В.П. 

 5.12. контроль за неухильним дотриманням здобувачами освіти та працівниками закладу 

правил гігієни, використанням засобів індивідуального захисту та уникненням масових скупчень; 

заступники директора 

 5.13. листування з департаментом освіти Житомирської міської ради шляхом використання 

системи електронного листування; 

Роміна Т.Д. 

 5.14. щоденне інформування департаменту освіти про форми організації освітнього процесу 

відповідно до ступенів навчання. 

Роміна Т.Д.  

 6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступників директора Івахнову О.О., Савіцьку Т.Г. 

 

 

 

 

Директор школи           С.М. Коротка 


