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Щодо органiзацii освiтнього процесу
в лiцеiз 03 березня2021 року

На виконання Постанови КМУ вiд 17.02.2021 року Ns 104 uПро внесення змiн
до деяких aKTiB Кабiнету MiHicTpiB Украiни>, якою внесено змiни, у тому числi, i до
постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 9 грулня 2020 р. JФ |236 пПро встановлення

-,карантину та запровадження оOмежуваJIьних протиепlдемlчних заходlв з метою
запобiгання поширенню на територii Украiни гостроi респiраторноТ хвороби COVID-
1 9, спричиненоi KopoHaBipycoм SARSCoV -2>> в релакuiТ постанови Кабi нету MIi н icTpi в

Украiни вiд 17 лютого 2021 р.М104, Протоколу Jф б вiд 01.03.202l року
позачергового засiдання обласноТ KoMiciT з питань техногенно-екологiчноТ безпеки та
надзвичайних ситуацiй та з метою недопущення розповсюдження захворюваностi на
Covid-l9 серед працiвникiв та здобувачiв освiти лiцею та :] метою виконання
навчuLпьних планiв i програм в 2020-2021 н.р., попередження та зменшення ризикiв
зараження гострою респiраторною хворобою i встановлення в Житомирськiй областi
(червоноТ> зони

НАКАЗУЮ:
1 . Методисту лiцею - Потюменко Л.А.:
-органiзуватиосвiтнiйпроцесвлiцеТз03березня202l рокупо l7березня 202l року
з використанням технологiй дистанцiйного навчання та використовувати

рекомендацiйний алгоритм дiй прачiвникiв у разi виявлення ознак респiраторlIого
захворювання у здобувача освiти або у педагогiчного та iншого працiвника, який
надавався MiHicTepcTBoM освiти i науки листом вiд 03.09.2020 JФ l/9-507;
- щоденно надавати методичну допомоry та контролювати викладачiв та майстрiв в/н

в проведеннi навчальних занять з використанням технологiй дист,анцiйного навчання.
2. Заступ.rrту лиректора - ель В.М. вносити змiни в розклад навчальних занять та
подавати змlни lнженеру-електроннику - Котюк Ж.Д. для висвiтлення на сайтi лiцею.
2. Забороняеться :

- вiдвiдування лiцею здобувачами освiти та iншими вiдвiдувачами;
- проведення в лiцеi масових заходiв участю здобувачiв освiти та працiвникiв лiцею.
3. Класним керiвникам та майстрам в/н ознайомити здобувачiв освiти з умовами
проведення освiтнього процесу з 3 березня202l року.
4. Медичнiй cecTpi - Гаврилюк Н.В.:
- проводити систематичне iнформування прашiвникiв та злобувачiв освiти лiltеtо Illo/to

профiлаr,сгики, проявiв хвороби та лiй у разi виявлення захворювання;



5. Завiдуючому господарством - Пруrу о.о. щодеIIно коЕIтролювати ]отримання

необхiдного температурного режиму в примlшеннях лlцею,

6. Технiчним працiвникам систематично проводити дезiнфекцiйнi захо,]лl щодо

запобiгання поширенню захворIованостi rra Covid- 1 9.

7. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

- щоденНо здiйснЮватИ температурний скриrtiнг, кон,гролIова,ги випа,]li захворIоваII

серед прашiвникiв лiцею i вносити данi до вiдповiдr{ого журt{алу,
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