
вiд 18.03.2021 }ф 7S

Про внесення змiн до нак€Lзу

департаменту освiти Житомирськоi мiськоI
ради вiд 01 .0З.2021 року Ns 50

У зв'язку з ускладненням епiдемiологiчноi сиryацii, необхiднiстю реаryванIIя
на змiни у ситуацii iз захворЁванням на KopoнaBipycHy iнфекцiю COVID - 19,

задля реалiзацiТ заходiв щодо запобiгання розповсюдженню KopoHaBipycHoT
iнфекцii COVID -19 та збереження здоров'я здобувачiв освiти, згiдно рiшення
засiдання MicbKoi KoMicii з питань техногенно-екологiчноi безпеки та надзвичайних

дЕIIАртАмЕнт освIти житомирськоi MrcbKoi rади
нАкАз

м. Житомир

ситуацiй вiд 18.03.2021 ро*у, протокол Jф 13, листа ,Щержавноi установи
<Житомирський обласний лабораторний центр MiHicTepcTBa охорони здоров'я
Украiнш вiд 18.03.2021 }lb01/00-3002, з метою впорядкування роботи закладiв
освiти з 22 березня 2021' року

НАКАЗУЮ:

1. Внести змiни до наказу департаменту освiти Житомирськоi мiськоi ради вiд
01.03.2021 року Ns 50 <Про органiзацiю роботи закладiв освiти Bcix типiв та фор,
власностi Житомирськоi об'еднаноi територiальноi громади

року>, виклавши наступнi пункти у такiй редакцii:

з 03 березня 2021.

1) п.l 1.Керiвникам закладiв освiти Bcix типiв та форм власностi:
1.1. заборонити з 22 березня 2021 року вiдвiдування закладiв освiти
здобувачами освiти 1-х- 11- х rсгlасiв закладiв освiти Bcix типiв та фор,
власностi1
2) виключити п.3.1, З.4.;
З) п.3.5. Керiвникам закладiв освiти забезпечити виконанЕя освiтнiх'програм
закладiв освiти для учнiв 1-11-х класiв шляхом органiзацiТ освiтнього процесу iз
використанпям технологiй дпстанцiйного навчання, що не передбачае
вiдвiдування закладiв освiти il здобувачами, а також виконання працiвниками
закладiв освiти iншоi роботи (органiзацiйно-педагогiчноi, методичноi тощо);
4) п.3.8. Класним керiвникам 5-1l- х класiв:

- iнформувати батькiв та учнiв 1-11-х класiв rlро органiзацiю освiтнього
процесу та використанпя технологiй дистанцiйного навчання;

- у кJIасних комунiкацiйних групах розмiшryвати iнформацiю щодо алгоритму
роботи на шкiльному сайтi;

- проводити роз'яснювЕtльну робоry iз здобувачами освiти про обов'язковiсть
навчання за дистанцiйними технологiями i виконання запропонованих завдань з
метою опанування навчапьних програм рiвня вiдповiдних.Щержавних стандартiв;



- тримати звlязок з rIнями, яким органiзовано педагогiчний патронаж та iншi

форми навчання, та ix батькаrrда.

2. Решту пунктiв наказу залишити без змiн.
з. Контроль за виконанням н€lк€ву покJIасти на першого заступника директора

департаменту Ковтуненко С.А. та заступника директора департаменту
Кошевич Р.Л.

.Щиректор департаменту В.В.Арендарчук

департаменту освiти
'С.А.Ковтуненко

освiти
.Л. Кошевич

уffi


