Житомирський міський центр науково-технічної творчості
учнівської молоді
НАКАЗ
від 20 листопада 2020р.

№ 119

Про організацію роботи ЖМЦНТТУМ
під час відновлення освітнього процесу
в звичайному режимі
На виконання рішення позачергового засідання міської комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій від 06 листопада 2020
року (протокол №36) «Про застосування обмежень на території Житомирської
міської об’єднаної територіальної громади відповідно до постанови Кабінету
міністрів України від 22 липня 2020 року №641 «Про встановлення карантину та
запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним
поширенням гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої
коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2 (зі змінами), наказів департаменту освіти
Житомирської міської ради від 10 листопада 2020 року № 272 «Про організацію
роботи закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійнотехнічної освіти на виконання рішення позачергового засідання міської комісії з
питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій від 06
листопада 2020 року (протокол №36)», та від 20 листопада 2020 року №282 «Про
організацію роботи закладів позашкільної освіти», на підставі рішення
педагогічної ради ЖМЦНТТУМ від 13.11.2020 (протокол №7)
НАКАЗУЮ:
1. Відновити з 23.11.2020р. роботу ЖМЦНТТУМ в звичайному режимі.
2.
Заступнику директора з навчально-виховної роботи Шубіній О.П.
організувати освітній процес наступним чином:
2.1. Групи 1, 2, 3,4 року навчання, які розташовані на базі навчальних корпусів
ЖМЦНТТУМ закладів ЗЗСО, підліткових клубів та ЗДО працюють відповідно
до розкладу занять в повному складі навчальної групи.
2.2. Групам, які працюють на базах закладів освіти: ЖДУ імені Івана Франка,
ЗЗСО№ 5, 8, 19, 21, 22, 28, 30, 32, ліцею №25 продовжити освітній процес
дистанційно до відновлення роботи закладів освіти у звичайному режимі.
2.3. Забезпечити поєднання очної форми проведення занять та використання
технологій дистанційного навчання для окремих груп.
3. Заступнику директора з адміністративно-господарчої частини
Барсукову В.В.:
3.1. Забезпечити контроль за проведенням поточної дезінфекції сучасними
засобами. Тримати на контролі питання щодо незнижуючого запасу сучасних
дезінфікуючих засобів у закладі, санітарно-гігієнічний стан санвузлів,
навчальних приміщень.
3.2. Забезпечити справний стан сантехнічного обладнання у закладі.
3.3. Проводити у закладі за потреби заходи з дезінсекції та дератизації.

3.3. Забезпечити кварцування приміщень згідно з графіком.
3.4. Провести з технічним персоналом збори (навчання, лекторії, заняття) з
питання дотримання правил особистої гігієни та профілактики інфекційних
паразитарних захворювань в умовах карантину.
4. Завідувачам відділів: Басюк Т.В., Єфіменко А.В., Зайцю І.В., методистам
Вітюк О.О., Петровській І.М.:
4.1. Посилити увагу до виконання заходів з профілактики інфекційних хвороб
серед учасників освітнього процесу.
4.2. Забезпечити неухильне дотримання регламенту роботи ЖМЦНТТУМ в
умовах адаптивного карантину на навчальних корпусах.
4.3. Систематично контролювати наявність своєчасного обліку відвідування в
журналах планування та обліку роботи керівників гуртків.
5. Керівникам гуртків:
5.1. Терміново довести наказ до всіх учасників освітнього процесу.
5.2. Посилити контроль за обліком відвідування вихованцями занять. В
журналах планування та обліку роботи фіксувати відомості відповідно вказівок
до ведення, а саме: спізнився, був відсутній з невідомої причини, був відсутній з
поважної причини, був хворий. Уникати проведення заняття в змішаних групах.
5.3. Дотримуватись регламенту роботи ЖМЦНТТУМ в умовах адаптивного
карантину на навчальних корпусах.
5.4. У навчальних кімнатах, кабінетах, місцях загального користування
перевірити наявність пам'яток про дотримання правил гігієни.
5.5. Забезпечити своєчасне виявлення та ізоляцію хворих дітей.
5.6. Проводити профілактичні бесіди серед вихованців щодо попередження
інфекційних та паразитарних хвороб.
5.7. Дотримуватися питного режиму відповідно до вимог нормативних актів в
умовах карантину.
5.8. Тримати на постійному контролі дотримання правил особистої гігієни
вихованцями.
6.
Завідувачу організаційно-масовим
розмістити наказ на сайті ЖМЦНТТУМ.

відділом

Зайцю

І.В.

терміново

7.
Заступнику директора з НВР Шубіній О.П. надати копію наказу в
департамент освіти.
8.

Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з
ШубшуШ^.
(

Шубіна О.П.

В.А. Васьківський

