НАКАЗ
по КЗ «Житомирський обласний ліцей-інтернат для обдарованих дітей»
Житомирської обласної ради
від 24.01.2020 р.

№___

Про тимчасове
призупинення навчального
процесу в ліцеї-інтернаті
Аналіз стану захворюваності на ГРВІ та грип серед ліцеїстів показав
стрімке зростання кількості вихованців, що занедужали протягом останнього
тижня навчання. Так, станом на 24.01.2020 на уроках відсутньо до 30% учнів.
На підставі аналізу рівня захворюваності, на ГРВІ учнів ліцею-інтернату
та за рекомендацією Житомирської міської комісії з питань техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яка 23.01.2020 р. прийняла
рішення про оголошення у закладах загальної середньої освіти міста карантину,
НАКАЗУЮ:
1. Тимчасово призупинити навчальний процес у КЗ «Житомирський
обласний ліцей-інтернат для обдарованих дітей» Житомирської обласної ради з
27січня по 07 лютого 2020 року.
2. Лікареві ліцею-інтернату Севастьянову Г. Є.:
2.1 провести додаткову роз’яснювальну роботу серед працівників закладу
з питань профілактики та лікування грипу і ГРВІ;
2.2 посилити контроль за виконанням протиепідемічних заходів;
2.3 не допускати до роботи працівників з ознаками респіраторних
захворювань.
3. Заступнику директора з господарської роботи Ціпов’язу Т. В.:
3.1 забезпечити дотримання відповідного температурного, санітарногігієнічного, протиепідеміологічного режиму у робочих приміщеннях
проводити їх обов’язкове провітрювання та вологе прибирання із
застосуванням деззасобів;
3.2 посилити контроль за функціонуванням систем тепло-, водо-,
енергозабезпечення в навчальному закладі.
4. Заступникам директора з навчальної, навчально-виховної та виховної
роботи Кучинській С.А., Калачовій Л.В. та Пироговській В. Я.:
4.1 взяти під особистий контроль організацію виконання навчальних
планів і програм з кожного предмету в зв’язку із тимчасовим призупиненням
роботи закладу;
4.2 вжити заходів щодо корекції календарно-тематичного планування з
метою ущільнення матеріалу шляхом його ітенсифікації протягом ІІ семестру
навчального року.
5. Педагогічному колективу закладу:
5.1 надолуження програмового матеріалу проводити виважено, уникаючи
формалізму та перевантаження учнів;

5.2 під час тимчасового призупинення занять для ліцеїстів, які виявлять
бажання навчатися, запропонувати:
- індивідуальні або групові консутації (за згодою батьків),
- дистанційні консультації для учнів, за допомогою мережі Інтернет (за згоди
батьків).
6. Організувати роботу педагогічного колективу та технічного персоналу
відповідно до вимог КЗпП України, посадових обовязків кожного працівника та
його тижневого навантаження.
7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступників директора
ліцею-інтернату Ціпов’яза Т. В., Кучинську С. А., Калачову Л. В., Пироговську
В. Я. та лікаря Севастьянова Г. Є.
8. Загальний контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
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