Загальноосвітня школа І-III ступенів №10 м. Житомира
НАКАЗ
29.01.2021

№14

Про організацію роботи закладу
з 01 лютого 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 СОVID-19, спричиненої коронавірусом
«SARS-СоV- 2», наказу департаменту освіти №16 від 21.01.2021 «Про організацію
роботи закладів освіти всіх типів та форм власності Житомирської об’єднаної
територіальної громади з 25 січня 2021 року» з метою впорядкування роботи закладу
освіти з 01 лютого 2021 року
НАКАЗУЮ:
1. Дозволити відвідування закладу освіти здобувачами освіти з 01.02.2021 року.
2. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Кравчук С.С. забезпечити:
2.1. Функціонування школи І ступеня (1-4-ий класи) відповідно до затвердженого
розкладу та режиму роботи;
2.2. Функціонування школи II-III ступенів у режимі змішаного навчання, визначеного
педагогічною радою закладу.
2.3. Виконання освітніх програм закладів освіти для учнів 5-11-х класів шляхом
часткової організації освітнього процесу із використанням технологій дистанційного
навчання;
2.4. У разі виявлення бажання батьків щодо невідвідування їх дітьми закладу освіти
на період карантинних заходів організувати для цих учнів проведення консультацій
з навчальних предметів у прийнятний для них спосіб, який погодити з батьками;
2.5. На сайті закладу оновити інформацію щодо організації освітнього процесу з
01.02.2021 року.
2.6. Щоденно інформувати департамент освіти про форми організації освітнього
процесу відповідно до ступенів навчання (заповнення і Gооg1е - таблиці до 9 год.
15 хв. щоденно, лист департаменту освіти від 24.11.20 № 2705), за посиланням
https://dосs.gооglе.еоm/dосument/d/І АУLu7q58L7qкСS4Ojі6ХSOАЗТе5SmFvtD43qуо4оhА/еdit?usр=shагіng

3. Заступнику директора з НВР Кравчук С.С., завідувачу господарством
Галич І.М., медичному працівнику Горблюк О.В. забезпечити
3.1. 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
3.2. Дотримання рекомендованого Міністерством освіти і науки України
Алгоритму дій у разі виявлення у здобувачів освіти та/або працівників закладу ознак
гострого респіраторного захворювання (лист від 28.02.2020 № 1/9-490).
4.3. Проведення у закладі профілактичних та дезінфекційних заходів щодо
запобігання поширенню коронавірусу СОVID-19;
4.4. Здійснення обов’язкового щоденного контролю за станом здоров’я учнів.
5. Контроль за виконанням даного наказу лишаю за собою.
О. Ю. Величко

