
 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

 

НАКАЗ 
 

06.11.2020                                       с.Миколаївка                                       № 129-ОД 
 

Про відновлення освітнього процесу  

у закладах дошкільної освіти  

Миколаївської сільської ради 

Сумського району 

 

  

На виконання рішення виконавчого комітету Миколаївської сільської ради 

«Про відновлення освітнього процесу у закладах дошкільної освіти 

Миколаївської сільської ради Сумського району» від 05.11.2020р. № 131, 

враховуючи позитивний висновок комісії з питань техногенно – екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій Миколаївської сільської ради від 04.11.2020 

року щодо відновлення функціонування закладів дошкільної освіти на території 

громади, беручи до уваги колективні звернення батьків вихованців ЗДО 

громади,  

 

Н А К А З У Ю: 

 

1. Відновити з 10.11.2020 р. освітній процес, сформувавши чергові групи, 

в Комунальному дошкільному навчальному закладі «Веселка» Миколаївської 

сільської ради Сумського району Сумської області, Кровненському закладі 

дошкільної освіти «Пролісок» Миколаївської сільської ради Сумського району 

Сумської області, дошкільному підрозділі Миколаївського навчально-

виховного комплексу: загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний 

навчальний заклад Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської 

області за умови суворого дотримання Тимчасових рекомендацій щодо 

організації протиепідемічних заходів у закладах  дошкільної освіти на період 

карантину у зв’язку з поширенням корона вірусної хвороби (COVID-19), 

затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України 

від 22.09.2020 року № 55. 

2. Директорам ЗДО Миколаївської сільської ради (Білан Н.І., 

Будаковій Л.А., Воді А.О.): 

2.1. Прийом вихованців до закладу дошкільної освіти проводити за 

наявності довідки від сімейного лікаря про стан здоров’я дитини (за 

можливості – членів родини), та довідки з місця роботи батьків. 



2.2. Забезпечити проведення роз’яснювальної роботи серед батьків 

вихованців щодо усвідомлення оцінки наявного ризику 

захворювання при відвідуванні дитиною закладу освіти у період 

карантину. 

2.3. Забезпечити проведення інструктажів працівників закладів 

дошкільної освіти щодо правил використання засобів 

індивідуального захисту та особливостей організації роботи закладу 

у період карантину. 

2.4. Здійснювати щоденне інформування відділу освіти, молоді та 

спорту про стан відвідування закладу вихованцями та стан 

захворюваності вихованців та працівників. 

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

Начальник відділу освіти, 

молоді та спорту 

Наталія МАКШЕЄВА 

 

  


