
НОВОГУЙВИНСЬКА ГІМНАЗІЯ 

ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

НАКАЗ 

 

«24» вересня 2021 року             смт Новогуйвинське                                   №221 

 

Про організацію  

освітнього процесу в гімназії 

для 1-11 класів 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України  від 13 вересня 2021 

року «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 09 грудня 

2020 року №1236, від 29 червня 2021 року», листа Міністерства освіти і науки 

України «Про організацію освітнього процесу в закладах освіти під час 

«жовтого» рівня епідемічної небезпеки №1/9-487 від 22 вересня 2021 року, 

рішення позачергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки і надзвичайних ситуацій Новогуйвинської селищної ради 

Житомирського району Житомирської області «Щодо запровадження жовтого 

рівня» епідемічної небезпеки та у зв’язку з відсутністю 80% працівників які 

мають документи, що підтверджують отримання повного курсу вакцинації чи 

вакцинації однією дозою дводозної вакцини, негативний результат тестування 

методом полімерної ланцюгової реакції (дійсний-72 години) або одужання 

особи від зазначеної хвороби 

НАКАЗУЮ: 

1. Заборонити відвідування гімназії здобувачам освіти 5-11 класів 

терміном на один день – 27 вересня 2021 року  

2. Освітній процес для здобувачів освіти 5-11 класів організувати за 

допомогою технологій дистанційного навчання, поклавши персональну 

відповідальність за якість проведених уроків на вчителів-предметників. 

3. Контроль за відвідуванням уроків здобувачами освіти 5-11 класів в 

режимі онлайн покласти на класних керівників 5-11 класів 

4. Педагогічним працівникам гімназії до 17:00, 27 вересня 2021 року 

надати секретарю гімназії Цимбал І.М. один із нижче перерахованих 

документів: 

- довідку, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації чи 

вакцинації однією дозою дводозної вакцини; 



- негативний результат тестування методом полімерної ланцюгової 

реакції (дійсний-72 години); 

- довідку про одужання особи від зазначеної хвороби (дійсна 180 днів від 

часу хвороби). 

5. Прийняття рішення про відновлення освітнього процесу для здобувачів 

освіти 5-11 класів в очному режимі можливе при умові виконання вимог 

чинного законодавства (див. п.4). 

6. Навчання здобувачів освіти для 1-4 класів організувати в звичному 

режимі.  

7. Відповідальність за організацію освітнього процесу в 1-4 класах та 

функціонування груп подовженого дня покласти на заступника директора 

гімназії з навчально-виховної роботи по початкових класах Білецьку І.С. 

8. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

Директор гімназії  (підпис існує)  Людмила МОЗГОВИХ 


