
Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №36 ім. Я. Домбровського м. Житомира

НАКАЗ
20.11.2020 р. №146

Про відновлення освітнього процесу

На виконання рішення виконавчого комітету Житомирської міської 
ради від 20.11.2020 року №1402 «Про внесення змін в рішення виконавчого 
комітету ради від 22.05.2020 № 578 «Про введення обмежувальних заходів 
щодо недопущення поширення коронавірусної інфекції СОУГО-19 на 
території Житомирської міської об’єднаної територіальної громади» 
відповідно до наказів департаменту освіти Житомирської міської ради від 
10.11.2020 р. №272, від 20.11.2020 р. №280, протоколу педагогічної ради № 6 
від 20.11.2020 р.

НАКАЗУЮ:
1. Дозволити відвідування закладу здобувачам освіти без обмежень з 

23 листопада 2020 року.
2. Всім працівникам школи та здобувачам освіти неухильно дотримуватись 

протиепідемічних заходів на період карантину у зв’язку із поширенням 
коронавірусної хвороби, затверджених постановою Головного державного 
санітарного лікаря України від 22.08.2020 року №50.

3. Фахівцю з охорони праці Куліковській Н.В.:
3.1.постійно контролювати виконання протиепідемічних заходів та 

регламенту роботи закладу загальної середньої освіти в умовах 
адаптивного карантину затвердженого рішенням виконавчого комітету 
Житомирської міської ради від 25.08.2020 року № 990.

3.2. сприяти дотриманню усіма учасниками освітнього процесу 
протиепідемічних заходів та регламенту роботи закладу загальної 
середньої освіти в умовах адаптивного карантину затвердженого 
рішенням виконавчого комітету Житомирської міської ради від
25.08.2020 року № 990. При потребі проводити поглиблений моніторинг і 
доповідати керівнику навчального закладу.

4. Завідуючій господарством Суханюк-Піщанській Л.В. та фельдшеру 
Коломієць А.М.:

4.1. продовжити проведення у школі профілактичних та дезінфекційних 
заходів щодо запобігання поширення коронавірусу СОУГО-19;
4.2. забезпечити проведення інформування здобувачів освіти та працівників 
щодо заходів профілактики, проявів хвороби та дій у випадку захворювання, 
надання працівникам пам’ятки щодо дотримання режиму самоізоляції.
5. Заступникам директора з НВР Жигановій О.Б. та Савицькій Л.П., 
Журавській І.В. організувати освітній процес з 23 листопада 2020 року 
відповідно до затвердженого розкладу та режиму роботи з урахуванням 
наступних рекомендацій:



5.1. у разі виявлення бажання батьків щодо невідвідування їх дітьми закладу 
освіти на період карантинних заходів організувати для цих учнів проведення 
консультацій з навчальних предметів, які погодити з батьками;
5.2. дотримуватись вимог листа МОНУ від 04.11.2020 № 1/9-616 у частині 
недопущення перезавантаження учнів, а саме: надмірної тривалості 
освітнього процесу в онлайн-режимі, нескоординованого між учителями -  
предметниками обсягу домашніх завдань;
5.3 на сайті закладу забезпечити наявність інформації про організацію 
освітнього процесу.
6. Заступнику директора з ВР Бойко Ж.Л. постійно проводити моніторинг 
відвідування учнями школи, з’ясовувати спільно з класними керівниками 
причини відсутності.
7. Класним керівникам 1-11-х класів систематично інформувати батьків та 
учнів про особливості організації освітнього процесу в школі та необхідність 
виконання правил внутрішнього розпорядку та регламенту роботи закладу 
загальної середньої освіти в умовах адаптивного карантину, постійно 
контролювати виконання протиепідеміологічних заходів та правил гігієни 
учнями класу.
8. Асистентам вчителів в 1-11-х класах інклюзивного навчання 
Годенко Ю.В., Кіснер Т.М., Покотіловій І.В., Ходоровській В.О.:
8.1. забезпечувати комунікацію закладу освіти та батьків з метою організації 
навчання учнів з особливими освітніми потребами;
8.2. погодити з батьками учнів з особливими освітніми потребами кількість 
годин корекційно-розвиткових занять, надавши можливість частково 
проводити заняття з використанням технологій дистанційного навчання (за 
згодою батьків) або очно;
8.3. забезпечувати індивідуалізацію технологій дистанційного та інших 
обраних форм навчання з урахуванням особливих освітніх потреб, у тому 
числі обирати відповідні інструменти, консультувати батьків щодо 
технічних особливостей їх використання учнями з особливими освітніми 
потребами.
9. Контроль за виконанням наказу покласти на фахівця з ОП 
Куліковську Н.В.

О.М. Кулініч


