
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

від «05» 2021 р № б'/

«Про організацію
освітнього процесу здобувачів освіти 
8-11 кл. 3 06.05.2021 р.»

На виконання наказу департаменту освіти Житомирської міської ради від 
05.05.202Іроку №120 « Про організацію освітнього процесу здобувачів освіти 
3 06.05.2021»

Наказую:

1.Продовжити освітній процес для учнів 8-11 класів за очною формою 
навчання з 06 травня 2021 року.
1.1. Для учнів, батьки яких відмовляються від відвідування їх дітьми ліцею, 
проводити консультації.
2. Всім працівникам ліцею забезпечити неухильне дотримання протиепідемічних 
заходів у закладах освіти на період карантину у зв’язку з поширенням 
коронавірусної хвороби (СОУШ -19) затверджених постановою Головного 
державного санітарного лікаря України від 22.08.2020р №50.
3.Медичній сестрі Куксенко О.Д. та завідувачу господарством Ковалю Ю.І.; 
забезпечити проведення профілактичних та дизінфекційних заходів щодо 
запобігання поширенню коронавірусу СОУЮ -19.
4.Заступнику директора Медведєвій М.В.; організувати інформування 
здобувачів освіти та працівників ліцею щодо заходів профілактики, проявів 
хвороби та дій у випадку захворювання.
5. Заборонити проведення масових заходів за участь понад однієї групи (класу) 
та за присутності глядачів.
6. Кураторам груп довести до відома учнів та їх батьків інформацію:

-  початок уроків з 8:30;



-  працюємо за розкладом дзвінків, затвердженим на засіданні педради 
(серпень 2020р);

-  реалізацію навчальних програм буде завершено 28.05.2021 року 
(останній день II семестру).

7. Вчителям -  предметникам:
-  виконувати рішення педагогічної ради (протокол № 8) щодо організації 

навчання учнів 11-х класів після 15.05.2021 року;
-  спланувати та реалізувати тижні повторення та узагальнення знань для 

учнів 8-10 класів з 11.05 по 28.05.2021 року;
-  у разі потреби період з 31.05 по 04.06. 2021 року використати для 

індивідуально -  групових консультацій для учнів 8 - 1 0  класів задля 
коригування (за бажанням учнів та їх батьків) оцінки за II семестр.

8. Кураторам звітуватися за:
-  рух учнів в II семестрі 27.05- 28.05.2021 року;
-  навчальні досягнення учнів в II семестрі та за 2020-2021 н.р. в період з 

01.06.2021 по 04.06.2021 року.
9. Уроки 15 травня 2021 року провести згідно чинного розкладу з 

використанням технологій дистанційного навчання, розклад дзвінків не 
змінювати (спец. фонд).
10. Уроки 29 травня 2021 року провести згідно розкладу очно у вигляді 
групових консультацій з учнями, що бажають скоригувати свої оцінки 
(спец. фонд).
11. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.


