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Наказ
від 2021 року №

Про тимчасове переведення учнів 03 групи 
на дистанційне навчання

На виконання Постанови МОЗ України №10 від 6.09.2021 р. та 
Протоколу№ 17 позачергового засідання обласної комісії з питань техногенно- 
екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 22.09.2021 р. у зв’язку із 
підтвердженням захворювання на COVID -  19 учня 03 групи з метою 
недопущення поширення коронавірусної інфекції серед учасників освітнього 
процесу

НАКАЗУЮ:

1. Запровадити карантинні заходи для учнів 03 групи як контактних осіб з 
учнем, у якого виявлено COVID -  19.
2. Організувати освітній процес в 03 групі ліцею з використанням технологій 
дистанційного навчання з 20.01.2022 по 02.02.2022 року.
3. Учителям, які викладають предмети у 03 групі:
3.1 Проводити уроки згідно діючого розкладу в синхронній та асинхронній 
формі відповідно до календарно-тематичного планування із оптимальним 
залученням електронних ресурсів.
3.2. Надавати учням 03 групи платні послуги відповідно до розкладу.
3.3. В графі «Зміст уроку» класного журналу вказувати форму дистанційного 
заняття -  де -  дистанційне синхронне або да - дистанційне асинхронне.
4. Куратору 03 групи Фурману Г.Б. своєчасно інформувати учнів та їхніх 
батьків про перехід на навчання з використанням дистанційних технологій.
5. Медсестрі ліцею Куксенко О.Д. здійснювати постійний моніторинг 
захворюваності ліцеїстів.
6. Всім учасникам освітнього процесу суворо дотримуватися рекомендацій 
МОЗ України щодо недопущення розповсюдження інфекції, а саме: носіння 
захисної маски, провітрювання приміщень, миття рук з милом.
7. Зелінській Ю.М. розмістити даний наказ на сайті ліцею.
8. Контроль за виконаь лишаю за собою.

Директор ліцею Юрій КОШЕВИЧ
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Про тимчасове переведення учнів 01 групи 
на дистанційне навчання

На виконання Постанови МОЗ України №10 від 6.09.2021 р. та
Протоколу№17 позачергового засідання обласної комісії з питань техногенно- 
екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 22.09.2021 р. у зв’язку із 
підтвердженням захворювання на СОУЮ -  19 учня 01 групи з метою 
недопущення поширення коронавірусної інфекції серед учасників освітнього 
процесу

НАКАЗУЮ:

1. Запровадити карантинні заходи для учнів 01 групи як контактних осіб з 
учнем, у якого виявлено СОУЮ -  19.
2. Організувати освітній процес в 01 групі ліцею з використанням технологій 
дистанційного навчання з 24.01.2022 по 05.02.2022 року.
3. Учителям, які викладають предмети у 01 групі:
3.1 Проводити уроки згідно діючого розкладу в синхронній та асинхронній 
формі відповідно до календарно-тематичного планування із оптимальним 
залученням електронних ресурсів.
3.2. Надавати учням 01 групи платні послуги відповідно до розкладу.
3.3. В графі «Зміст уроку» класного журналу вказувати форму дистанційного 
заняття -  де -  дистанційне синхронне або да - дистанційне асинхронне.
4. Куратору 01 групи Морозовій М.А. своєчасно інформувати учнів та їхніх 
батьків про перехід на навчання з використанням дистанційних технологій.
5. Медсестрі ліцею Куксенко О.Д. здійснювати постійний моніторинг 
захворюваності ліцеїстів.
6. Всім учасникам освітнього процесу суворо дотримуватися рекомендацій 
МОЗ України щодо недопущення розповсюдження інфекції, а саме: носіння 
захисної маски, провітрювання приміщень, миття рук з милом.
7. Зелінській Ю.М. розмістити даний наказ на сайті ліцею.
8. Контроль за викона

Директор ліцею Юрій КОШЕВИЧ



Житомирський міський ліцей №1 
Житомирської міської ради

Ідентифікаційний код 13581895 
10004 м. Житомир Пр. Миру,26 тел.25-66-22 директор 25-41-84

Наказ
від гУк СЇ'КиС__________ 2021 року № ^ ( f

Про тимчасове переведення учнів 02 групи 
на дистанційне навчання

На виконання Постанови МОЗ України №10 від 6.09.2021 р. та 
Протоколу№17 позачергового засідання обласної комісії з питань техногенно- 
екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 22.09.2021 р. у зв’язку із 
підтвердженням захворювання на COVID -  19 учня 02 групи з метою 
недопущення поширення коронавірусної інфекції серед учасників освітнього 
процесу

НАКАЗУЮ:

1. Запровадити карантинні заходи для учнів 02 групи як контактних осіб з 
учнем, у якого виявлено COVID -  19.
2. Організувати освітній процес в 02 групі ліцею з використанням технологій 
дистанційного навчання з 24.01.2022 по 05.02.2022 року.
3. Учителям, які викладають предмети у 02 групі:
3.1 Проводити уроки згідно діючого розкладу в синхронній та асинхронній 
формі відповідно до календарно-тематичного планування із оптимальним 
залученням електронних ресурсів.
3.2. Надавати учням 02 групи платні послуги відповідно до розкладу.
3.3. В графі «Зміст уроку» класного журналу вказувати форму дистанційного 
заняття -  де -  дистанційне синхронне або да - дистанційне асинхронне.
4. Куратору 02 групи Леліченко І.Є. своєчасно інформувати учнів та їхніх 
батьків про перехід на навчання з використанням дистанційних технологій.
5. Медсестрі ліцею Куксенко О.Д. здійснювати постійний моніторинг 
захворюваності ліцеїстів.
6. Всім учасникам освітнього процесу суворо дотримуватися рекомендацій 
МОЗ України щодо недопущення розповсюдження інфекції, а саме: носіння 
захисної маски, провітрювання приміщень, миття рук з милом.
7. Зелінській Ю.М. розмістити даний наказ на сайті ліцею.
8. Контроль за виконанням ^^^№ ^аиш аю  за собою.

Директор ліцею Юрій КОШЕВИЧ


