
Житомирський міський ліцей №1 
Житомирської міської ради
Ідентифікаційний код 13581895 

10004 м. Житомир Пр. Миру,26 тел.41-58-67 директор 41-51-82

НАКАЗ „ в
від « г/с2 » 2021 р. № с л ^

Про перехід на 
дистанційного навчання

На виконання рекомендацій Міністерства освіти та науки України, листа 
департаменту освіти від 12.02.2021 №388, рішення комісії з питань техногенно- 
екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Житомирської міської ради, протокол 
№5 від 12.02.2021, у зв'язку із складними погодними умовами та з метою збереження 
здоров'я дітей

Наказую:
1. Організувати навчання у ліцеї з використанням технологій дистанційного навчання 

з 15 лютого 2021 року до покращення погодних умов.
2. Кураторам груп ознайомити учнів та батьків про перехід на дистанційне навчання 

та нагадати батькам про їх відповідальність за збереження життя та здоров’я дітей 
під час перебування дітей вдома.

3. Вчителю інформатики Зелінській Ю.М. до 15 лютого 2021 року розмістити даний 
наказ на офіційному сайті ліцею.

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
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НАКАЗ
від « ґ /с ? » У і ю / - Н '0 ^ о  2 0 2 1 р. №

Про запровадження 
дистанційного навчання 
на підготовчих курсах

На виконання рекомендацій Міністерства освіти та науки України, листа 
департаменту освіти від 12.02.2021 №388, рішення комісії з питань техногенно- 
екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Житомирської міської ради, протокол 
№5 від 12.02.2021, у зв'язку із складними погодними умовами та з метою збереження 
здоров'я дітей

Наказую:
1. 3 15 лютого 2021 року навчально-виховний процес для учнів підготовчих курсів 

ліцею здійснювати дистанційно до покращення погодних умов.
2. Педагогу-організатору підготовчих курсів Зелінській Ю.М. до 15 лютого 2021 року 

попередити учнів та викладачів про дистанційну форму навчання за діючим 
розкладом.

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор ліцею Ю.О.Кошевич

Виконавець Зелінська Ю.М. 
тел. 41-58-67


