НАКАЗ
по Житомирському обласному ліцею Житомирської обласної ради
від 24.11. 2020 року

№ Дф

Про організацію освітнього процесу
за змішаною формою навчання
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 №
641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених
протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої
респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АК8-СоУ-2»,
наказів Міністерства освіти і науки України від 13.08.2020 № 1/9-435 «Щодо
організації протиепідемічних заходів у закладах освіти та гуртожитках»,
створення безпечних умов організації освітнього процесу у 2020-2021
навчальному році, Положення "Про дистанційну форму здобуття повної
загальної середньої освіти" (наказ МОН від 08.09. 2020р. № 1115), листа
МОН "Щодо організації дистанційного навчання" від 08.11.2020 № 1/9 - 609,
відповідно до п.15 листа зі змінами до Постанови Кабінету Міністрів України
(№ 641 від 22.07.2020 р.), затвердженими Постановою Кабміну № 1100 від
11.11.2020 р., враховуючи побажання батьківської громади, з метою якісної
організації навчально-виховного процесу в закладі освіти та на виконання
рішення педагогічної ради ліцею (протокол № 4 від 23.11.2020 р.)
НАКАЗУЮ:
1. Організувати освітній процес у закладі за змішаною формою навчання до
кінця І семестру з 25.11. по 24.12. 2020 р.
2. Для учнів 9,11 класів організувати навчально-виховний процес за очною
формою з 25.11 по 12.12.2020 р. з продовженням навчання до кінця семестру
дистанційно.
3. Для учнів 8,10 класів організувати навчально-виховний процес за очною
формою з 14.12. по 24.12.2020 р. із забезпеченням дистанційного навчання до
визначених термінів.
4. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Левончук Н.А. внести
відповідні корективи у розклад та режим роботи закладу освіти (додається).

5. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Хотинській І.В. внести
відповідні корективи у режим роботи вихователів і їдальні закладу
(додається).
6. Заступнику директора з господарської роботи внести відповідні корективи
у розклад та режим роботи лазні (додається) /відповідальна Хотинська І.В./
7. Усім педагогічним працівникам ліцею забезпечити якісне надання освітніх
послуг здобувачам освіти за змішаною формою навчання.
8. Керівнику Центру дистанційного навчання Клименко О.А. забезпечити
дистанційну форму роботи ліцею на платформі Н ІМ Л И з використанням
інших освітніх платформ і засобів, рекомендованих МОН України.
9. Працівникам ліцею ретельно дотримуватись усіх необхідних санітарних і
протиепідемічних вимог та заходів індивідуального захисту.
10. Проводити щоденно температурний скринінг усіх
працівників ліцею (відповідальна - працівник Поліщук Т.В.)

педагогічних

11. Медичним працівникам ліцею (відповідальний -лікар Севастьянов Г.Є.):
11.1. забезпечити регулярний температурний скринінг та спостереження за
станом здоров’я здобувачів освіти і працівників ліцею;
11.2. у разі наявності скарг чи проявів симптомів гострого респіраторного
захворювання в учнів чи працівників закладу не допускати їх до роботи/
навчання та рекомендувати звернення до сімейного лікаря.
12. Заступнику директора з господарської роботи (відповідальний - Ціпов'яз
Т.В.): 12.1. забезпечити регулярне вологе прибирання та дезінфікуючу
обробку поверхонь усіх приміщень закладу відповідно до санітарних вимог;
12.2. контролювати забезпечення закладу миючими та дезінфекційними
засобами для проведення щоденної дезінфекції приміщень.
13. Заступникам директора з навчально-виховної роботи Левончук Н.О.,
Рассохіній Л.Р., Хотинській І.В. забезпечити контроль за якістю організації
освітнього процесу в змішаній формі.
14. Загальний контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Додаток №1.

Розклад дзвінків по ліцею на середу 25.11.2020.(уроки з 11.00)
Другий сніданок 10:00-10:45

1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
бурок
7 урок
8 урок

11:00-11:30
10 хв.
11:40-12:10
10 хв.
12:20- 12:50
10 хв.
13:00-13:30
10 хв.
13:40-14:10
60 хв. (обід, другий сніданок для дітей з міста)
15:10-15:40
10 хв.
15:50-16:20
10 хв.
16:30-17:00

Уроки
розпочинаються
об 11:00. Перший урок—курсова година,
наступні уроки йдуть за розкладом.
Рух та перебування дітей у навчальному корпусі.
1.Діти зі спальних корпусів заходять до навчального корпусу через
бокові двері зі сторони спальних корпусів.
2.Міські діти та вчителі заходять через центральні двері.
3.Діти та вчителі проходять температурний скринінг безконтактним
методом і медичний огляд перед початком уроків з 10:30 -11:00.
4.Кураторам та вихователям:
4.1. зібрати та перевірити наявність заяв, у разі відсутності заяви дитина
до навчання не допускається;
4.2.провести у кожному класі курсову годину на першому уроці та
донести до ліцеїстів правила та графік навчання у листопаді та грудні;

4.3.проаналізувати заяви батьків, з*ясувавши кількість дітей , які будуть
навчатися очно чи дистанційно;
5.Вчителям предметникам щоденно проводити опитування дітей про стан
здоров* я.
6. Хворих на ГРЗ ліцеїстів не допускати до занять і залишати
вдома(самоізолюватися)у разі виникнення симптомів респіраторних
захворювань, якщо ознаки ГРЗ з* явилися дома.
7.Коттроль за виконанням наказу покласти на лікаря Севастьянова Г.Є.,
вихователів ,кураторів, заступників директора з навчально-виховної
роботи та заступника директора з господарської роботи.
8.Загальний контроль залишаю за собою.

Л.В.Корінна
Виконавець Н.О.Левончук

