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 від „29” травня 2020 р.  № 150 

Громадянці України 

Ліманець Л.Ф. 
 

Директору департаменту освіти 

Житомирської міської ради 

Арендарчуку В.В. 
 

 На Ваш запит від 27.04.2020 року та лист Департаменту освіти 

Житомирської міської ради від 30.04.2020 року №1021, який був отриманий 
закладом 04.05.2020 року , адміністрація ЗОШ №28 надає роз’яснення щодо 
ситуації, що склалась із затримкою відповіді.  

Через проведення планового ремонту електромережі закладу та 
монтажу блискавкозахисту більша частини будівлі певний період часу була 
відрізана від електропостачання, що спричинило відсутність доступу до 
мережі Інтернет, отже електронна пошта була отримана із затримкою. 

На виконання наказу МОН України від 16.03.2020р. №406 «Про 

організаційні заходи для запобігання поширенню кронавірусу COVID-19», 
наказів департаменту освіти Житомирської міської ради про організацію 

роботи закладів освіти під час карантину від 13.03.2020 №75 «Про 
організацію проведення занять за допомогою технологій дистанційного 
навчання у закладах загальної середньої освіти, підпорядкованих 
департаменту освіти Житомирської міської ради, на період карантину», від 
17.03.2020р. №78 «Про організаційні заходи для запобігання поширенню 
коронавірусу COVID-19 у закладах освіти всіх типів та форм власності, 
підпорядкованих департаменту освіти Житомирської міської ради» заклад 
освіти видав власні накази, а саме:  

-від 12.03.2020р. №32 «Про запровадження карантину та організацію 
роботи освітнього закладу в період карантину» (копія додається);  

-від 13.03.2020 р. "№ 33/1 «Про організацію проведення занять за 
допомогою технологій дистанційного навчання у ЗОШ №28 на період 
карантину» (копія додається);  

-від 18.03.2020 р. №34 «Про запровадження дистанційної роботи на 
період карантину» (копія додається); 

та на виконання протоколу № 6 від 27.02.2020 та № 7 від 02.03.2020 
позачергового засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної 
безпеки і надзвичайних ситуацій, наказу департаменту освіти Житомирської 

mailto:xxxxxxxxxxx@x.xx


міської ради від 02.03.2020р. №67 «Про вжиття заходів щодо запобігання 
занесенню і поширенню СОVID-19» від 05.03.2020 р. наказ по школі №31 
«Про вжиття заходів щодо запобігання занесенню і поширенню СОVID -19»  
(копія додається). 

 Інформація щодо організації та здійснення навчання із застосуванням 
технологій дистанційного навчання всіма педагогічними працівниками 
освітнього закладу наявна у нашій відповіді від 08 травня 2020р.  №135 на 
Ваш запит. Суттєвим доповненням до попередньої відповіді у частині 
переліку інструментів для здійснення навчання із застосуванням технологій 
дистанційного навчання є створення вчителями школи серії власних 
відеоуроків для викладу навчального матеріалу. Крім того, в освітньому 
закладі був заведений Журнал обліку використання освітніх ресурсів для 
застосування технологій дистанційного навчання. 

Адміністрацією школи проведено інструктивні наради щодо режиму 
роботи та організації навчання під час карантину (13.03.2020р.) та 
дистанційні наради щодо організованого завершення 2019-2020 навчального 
року, заповнення шкільної документації та виставлення семестрових та 
річних оцінок (18.05-19.05.2020р.).  

 

До листа додаються додатки: 
- копія наказу від 12.03.2020 р. №32; 

- копія наказу від 13.03.2020 р. № 33/1; 

- копія наказу від 18.03.2020 р. №34; 

- копія наказу від 05.03.2020 р. №31; 
- копія відповіді на запит від 08 травня 2020р.  №135. 

 

Дякуємо за співпрацю. 
 

 

З повагою 

Директор школи             підпис існує                            Я.А.Глінчевська 


