
Житомирська загальноосвітня школа І – ІІІ ступені в№ 14 

 

Н А К А З 

 

24.01.2020                                       м. Житомир                               № 14 

 

Про тимчасове призупинення  

освітнього процесу в школі 

 

На  виконання розпорядження міського голови від 24.01.2020 року  № 68 

«Про тимчасове призупинення освітнього процесу та забезпечення виконання 

інших протиепідемічних заходів», наказу  департаменту освіти  Житомирської  

міської  ради від 24.01.2020 року  № 23 «Про тимчасове призупинення 

освітнього процесу, забезпечення виконання інших протиепідемічних заходів, 

окремі питання щодо освітнього процесу» та з метою попередження і 

розповсюдження грипу та ГРВІ  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1.Тимчасово призупинити освітній процес в школі з 27 січня по 05 

лютого 2020 року. 

 2. Заступникам директора  Ждановій О.І., Заболотній Т.В., Созикіній 

О.М.: 

2.1. 27 січня 2020 року  провести  додаткову  роз’яснювально-

інструктивну  роботу  з працівниками школи  з питань профілактики, 

лікування грипу і ГРВІ. 

2.2. Не допускати до роботи працівників із ознаками респіраторних 

захворювань. 

 2.3. Організувати роботу колективу школи відповідно до вимог КЗпП 

України, посадових обов’язків, тижневого навантаження. 

 3. Заступникам директора з навчально-виховної роботи Заболотній Т.В., 

Созикіній О.М. до 27 січня 2020 року скласти графіки: 

 - індивідуальних або групових консультацій (за згодою батьків) з 

базових предметів для учнів 1-8,10-х класів; 

 - індивідуальних або групових консультацій (за згодою батьків) з 

підготовки до ДПА та ЗНО для учнів  9,11-х класів; 

 - реєстрації на ЗНО для учнів 11-х класів на базі кабінету інформатики 

школи. 

 4. Вчителям школи: 

 4.1. До 07 лютого 2020 року внести зміни в календарне-тематичне 

планування з метою ущільнення матеріалу шляхом інтенсифікації протягом ІІ 

семестру навчального року. 

4.2. Надолуження  програмового  матеріалу  проводити  виважено, 

уникаючи формалізму та перевантаження учнів. 



 5. Класним керівникам 1-11 класів інформацію щодо призупинення 

навчально-виховного процесу в школі довести до  відома учнів та їх батьків. 

6. Заступнику директора з господарської роботи Ждановій О.І.: 

 6.1. Посилити контроль за виконанням протиепідемічних заходів. 

6.2. Забезпечити  дотримання  відповідного  температурного, санітарно- 

гігієнічного, протиепідемічного  режимів  в  робочих  приміщеннях,  

проводити 

їх обов’язкове провітрювання та вологе прибирання із застосуванням 

деззасобів. 

6.3. Забезпечити в достатній кількості наявність деззасобів та їх 

застосування відповідно вимог. 

6.4. Посилити контроль за функціонуванням систем тепло-, водо-, 

енерго-забезпечення в школі  та забезпечити цілодобове чергування 

відповідальних працівників. 

 7. Контроль за виконання даного наказу залишаю за собою. 

 

 

Директор школи        О.Ю.Шадурська 
 


