
Загальноосвітня школа 1-111 ступенів ім. Я.Домбровського № 36 м. Житомира
И А К А З

30.10.2020 р. №139

Про організацію роботи закладу 
в умовах встановленої «червоної» зони

На виконання рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради 
від 30.10.2020 року №1310 «Про внесення змін до рішення виконавчого 
комітету міської ради від 22.05.2020 №578 «Про введення обмежуввальних 
заходів щодо недопущення коронавірусної інфекції СОУІО -  19 на території 
Житомирської міської об’єднаної територіальної громади», наказу 
департаменту освіти Житомирської міської ради від 30.10.2020 року №266 
«Про організацію роботи закладів дошкільної, загальної середньої, 
позашкільної, професійно -  технічної освіти на виконання рішення 
виконавчого комітету Житомирської міської ради від 30.10.2020 №1301»

НАКАЗУЮ:
1. На період роботи в умовах встановленої «червоної» зони з 02.1 1.2020 року 
заборонити відвідування школи здобувачам освіти, за виключенням учнів 1- 
4-х класів.
2. З метою уникнення масових скупчень перевести учнів 4-А та 4-Б класів в 
приміщення школи 11 — 111 ступенів.
3. Виконання освітніх програм для учнів 5-11 класів забезпечити шляхом 
організації освітнього процесу із використанням технологій дистанційного 
навчання (розміщення навчальних матеріалів на освітній платформі Ншпап, 
проведення онлайн-занять на платформі / о о т  Мееїіп£).
4. Заступникам директора з ПВР:
4.1. проводити моніторинг роботи вчителів щодо розміщення навчальних 
матеріалів на освітній платформі Питап, проведення онлайн-занять на 
платформі 7-ооіп Мееііп«;
4.2. вести протягом усього дистанційного періоду контроль відпрацювання 
робочого часу й об’єму методичної роботи вчи телями школи в дистанційному 
режимі.
5. Класним керівникам 1-4 класів:
5.1. проводите уроки згідно затвердженого розкладу;
5.2. у разі виявлення бажання батьків щодо не відвідування їх дітьми школи 
на період встановленої «червоної» зони організувати для цих учнів 
проведення консультацій з навчальних предметів.
6. Класним керівникам 5-1 1 класів:
6.1.інформувати батьків та учнів 5-11 класів про організацію освітнього 
процесу та використання технологій дистанційного навчання;



6.2.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;
6.3.тримати зв’язок з учнями, яким організовано педагогічний патронаж та 
інші форми навчання, та їх батьками;
6.4.продовжувати самостійно дотримуватися і відповідати за охорону 
праці, пожежну безпеку, безпеку життєдіяльності, техніку безпеки, 
виконувати вимоги санітарно-епідеміологічного законодавства відповідно 
до встановлених норм і правил.
7.Вчителям інформатики надавати консультативну допомогу вчителям 
школи з роботою на платформах Ншпап та 2 о о т .
8.Практичному психологу Присяжнюк Р.А.:
- підготувати й розмістити на платформі Ншпап рекомендації для батьків і 
учнів щодо організації самостійної роботи школярів у період дистанційного 
навчання;
- підготувати й розмістити на платформі Нитап окремі психологічні вправи 
та тренінги щодо самостійної роботи школярів.
9.Завідуючій господарством Суханюк-Піщанській Л.В. проконтролювати 
проведення в закладі профілактичних та дезінфекційних заходів щодо 
запобігання поширенню коронавірусу СОУЮ — 19.
10.Оплата праці, в тому числі встановлення доплат, надбавок, підвищень 
педагогічним працівникам, що працюють дистанційно буде продовжено 
забезпечуватися в межах фінансування, що здійснюється з урахуванням 
затвердженої тарифікації.
11. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

О.М КулінічДире

Савицька Л.П.


