
                                                                                                                 

УКРАЇНА 

Міністерство освіти і науки 
Управління освіти і науки Новоград-Волинської міської ради 

Загальноосвітня школа I-III ступенів № 9 

міста Новограда-Волинського Житомирської області 
11700 м. Новоград-Волинський, вул. Гоголя, 9   

Електронна адреса school09nv@gmail.com 

                                                                                                                           Код ЄДРПОУ 22060250 

 

НАКАЗ 

 

29 жовтня  2021             м. Новоград-Волинський              № 139 

 

Щодо роботи ЗОШ І-ІІІ ст. № 9 

на термін перебування  

у «червоній» зоні епідемічної  

небезпеки з 30 жовтня 2021 року 

 

 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 року №1236 

«Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних 

заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами від 

20.10.2021 №1096), рішення комісії з питань ТЕБ та НС від 28.10.2021 та з метою 

впорядкування роботи закладів і установ освіти під час «червоного» рівня епідемічної 

небезпеки з 30 жовтня 2021 року та на виконання наказу управління освіти і науки  № 

311 від 29.10.2021, Щодо роботи ЗОШ І-ІІІ ст. № 9 на термін перебування  

у «червоній» зоні епідемічної небезпеки з 30 жовтня 2021 року 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Працівникам закладу : 

- 1.1. дотримуватись протиепідемічних правил відповідно до постанови   

від 06.09.2021 №10 «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах 

освіти на період карантину у зв’язку із поширенням коронавірусної хвороби»; 

2. Заступникам директора з навчально-виховної роботи Дейнеці Л.В., 

 Зароднюк О.А.: 

2.1. Організовувати освітній процес у закладі з 01.11.2021 відповідно до  

постанови КМУ від 20 жовтня 2021 р. № 1096 (пункту 19 зі змінами).   

2.2. Контролювати роботу вчителів під час дистанційної форми навчання. 

    3.  Учителям початкової школи. 

     3.1. Здійснювати освітній процес в очному форматі з дотриманням 

протиепідемічних вимог для учнів початкових класів. 

    4. Учителям 5-11 класів. 



4.1. Організовувати освітній процес в дистанційному форматі, так як нема 100% 

працівників, що отримали два щеплення проти COVID-19   

4.2. Тривалість уроків дотримуватись згідно Положення про дистанційну форму 

навчання . 

5. Класним керівникам: 

5.1. Довести до відома батьків про відповідальність за участь їх дітей в освітньому 

процесі. 

6. Даний наказ довести до відома усіх працівників школи. 

7.  Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.  

  

              Директор                                                    Лідія ХОМЕНКО 

 

        Секретар                                                       

    _______Людмила АКИМЕНКОВА                      

  29.10.2021                                                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


