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

 

Н А К А З  

 

01.04.2021р.     м.Житомир             № 55 
 
Про організацію освітнього процесу 
здобувачів освіти 1-11 -х класів ЗОШ 
І-ІІІ ступенів № 27 м.Житомира  
з 05 квітня 2021 року 

На виконання рішення позачергового засідання міської комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій від 31 березня 2021 року, 

протокол № 15, з урахуванням епідемічної ситуації, необхідністю реагування на 

зміни у показниках захворюваності на гостру респіраторну хворобу СОVID-19, 

спричинену коронавірусом SARS - СоV-2, з метою реалізації заходів, визначених 

постановою Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 року № 1236 (зі змінами) 

для територій, на яких встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки, 

збереження здоров'я здобувачів освіти, задля впорядкування роботи закладів освіти з 

05 квітня 2021 року, наказу департаменту освіти Житомирської міської ради № 90 від 

31.03.2021 року 
 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Дозволити відвідування закладу освіти  здобувачами освіти 1- 4 -х класів з 05 

квітня 2021 року. 

     2. Організувати освітній процес здобувачів освіти 1-4-х класів за очною формою 

навчання з 05 квітня 2021 року. 

 3. Продовжити організацію освітнього процесу здобувачів освіти 5-11-х класів із 

використанням технологій дистанційного навчання з 05 квітня 2021 року; 
 4. Забезпечити неухильне дотримання протиепідемічних заходів у закладі на 

період карантину у зв'язку із поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-19), 
затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 
22.08.2020 № 50; 

 5. 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 згідно листа МОН 

України від 28.08.2020 № 1/9-490. 

 6. Забезпечити при організації освітнього процесу:  

 6.1. дотримання заборони проведення   масових заходів та відвідування закладу 

освіти її здобувачами освіти 5-11-х класів; 

 6.2. проведення  інформування здобувачів освіти та працівників щодо  заходів 

профілактики, проявів хвороби та дій у випадку захворювання;  

 6.3. проведення у закладах освіти профілактичних та дезінфекційних заходів 

щодо запобігання поширенню коронавірусу СОVID-19; 



 6.4. у разі відсутності бажання батьків учнів 1-4-х класів щодо відвідування їх 

дітьми закладу освіти на період встановленої «червоної» зони організувати для цих 

учнів проведення консультацій з навчальних предметів; 

 6.5. з метою уникнення масових скупчень розведення учнів 1- 4-х класів у різні 

класні кімнати та кабінети закладу освіти, використовуючи приміщення школи ІІ-ПІ 

ступенів; 

6.6. на сайті закладу наявність інформації про організацію освітнього процесу; 

  6.7. регулярну та змістовну взаємодію вчителів з учнями; 

      6.8. умови для повноцінної участі в освітньому процесі осіб з особливими 
освітніми потребами з урахуванням індивідуальної програми розвитку, за потреби 
внести зміни до індивідуальної програми розвитку, погодивши їх з батьками учнів; 
 6.9. щоденне інформування департаменту освіти про форми організації 
освітнього процесу відповідно до ступенів навчання; 

 

   7. Класним керівникам 1- 4х класів до 05.04.2021 року інформувати батьків 

про організацію освітнього процесу з 05.04.2021 року. 

   8. Організацію освітнього процесу здобувачами освіти 5-11-х класів 
здійснювати згідно наказу департаменту освіти Житомирської міської ради від 
01.03.2021 № 50 «Про   організацію   роботи   закладів       освіти   всіх   
типів   та   форм   власності Житомирської об'єднаної територіальної громади   з 
03 березня 2021 року». 
   9. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.  
 
 
 
 

Директор школи          С.М.Коротка 

  


