
 
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

 

НАКАЗ 

       

                                                       с.Миколаївка                     

17.12.2020                                                                                              № 143-ОД 

 

Про організацію відпочинку, 

оздоровлення та змістовного 

дозвілля дітей і юнацтва під час 

зимових шкільних канікул  
 

   На виконання наказу Департаменту освіти і науки Сумської обласної 

державної адміністрації 16.12.2020 № 518-ОД «Про організацію відпочинку, 

оздоровлення та змістовного дозвілля дітей і юнацтва під час зимових 

шкільних канікул» та з метою забезпечення змістовного дозвілля дітей та 

юнацтва під час зимових шкільних канікул 2020-2021 навчального року, 

якісного проведення оздоровчо-виховних заходів під час новорічно-

різдвяних свят 
 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити заходи щодо проведення в закладах освіти Миколаївської 

сільської ради Сумського району зимових шкільних  канікул (далі Заходи, 

додаток 1). 

2. Директорам закладів загальної середньої освіти, дошкільної освіти 

Миколаївської сільської ради:  

1) Забезпечити виконання затверджених Заходів.  

2) Розробити та затвердити до 19 грудня 2020 року  в кожному закладі 

освіти конкретні плани роботи на канікулярний період та подати їх до 

відділу освіти, молоді та спорту до 22 грудня  2020 року. 

3) Забезпечити проведення новорічних ранків, вистав, розважальних 

вечорів, свят ялинки, розваг для учнів: 

- 1-4 класів - до 16 години; 

- 5-9 класів - до 19 години; 

- 10-11 класів - до 20 години. 

4) Обмежити присутність батьків або їх представників під час проведення 

святкових новорічно-різдвяних заходів у закладах освіти. 

5) Забезпечити участь дітей у святкових новорічних і різдвяних 

концертах,  обрядових виставах, театральних постановках, інших святкових 

дійствах (зокрема, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування; дітей з інвалідністю; дітей, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи; дітей військовослужбовців, працівників 



правоохоронних органів та журналістів, які загинули під час виконання 

службових обов’язків; дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у 

районі проведення антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил, 

бойових дій чи збройних конфліктів або помер унаслідок поранення, контузії 

чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної операції, 

операції Об’єднаних сил, бойових дій чи збройних конфліктів, а також 

унаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній 

операції, операції Об’єднаних сил; дітей, один із батьків яких загинув під час 

масових акцій громадянського протесту або помер унаслідок поранення, 

контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського 

протесту; дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи; дітей із 

багатодітних та малозабезпечених сімей). 

6) Ужити протиепідемічні заходи у закладах освіти на період карантину у 

зв’язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19). 

7) Забезпечити дотримання вимог протипожежної безпеки та правил 

безпечної поведінки учасниками масових заходів, зокрема, заборонити 

використання відкритого вогню, петард та інших пожеже- і 

вибухонебезпечних предметів. 

8) До 12.01.2021 року надати до відділу освіти, молоді та спорту   

підсумкову інформацію про організацію відпочинку, оздоровлення та 

дозвілля учнів під час зимових канікул та новорічно-різдвяних свят. 

 

3. Керівникам закладів освіти забезпечити контроль за проведенням 

новорічно-різдвяних свят та зимових шкільних  канікул в освітніх закладах. 

 

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Начальник відділу освіти,  

молоді та спорту                                                            Наталія МАКШЕЄВА 

 



 
 

                                                                                                           Додаток 1 

                                                                                                           до наказу відділу освіти, 

 молоді та спорту 

                                                                                                           від 17.12.2020 № 143-ОД 

 

 

Заходи 

відділу освіти, молоді та спорту  

з організації та проведення у закладах освіти Миколаївської сільської 

ради Сумського району зимових шкільних канікул 

 

1. Забезпечити придбання новорічних подарунків, своєчасне їх вручення 

дошкільнятам та учням закладів освіти Миколаївської сільської ради. 

                                                                        Відділ освіти, молоді та спорту, 

                                                                        директори закладів освіти 

                                                                        до 27 грудня 2020 року 

 

 

2. Забезпечити участь 2 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, дошкільного та шкільного віку, які знаходяться під опікою 

з Лікарського НВК у обласному новорічному святі «Різдвяний 

передзвін» для переможців всеукраїнських і обласних творчих 

конкурсів та для дітей-сиріт дошкільного та шкільного віку, які 

знаходяться під опікою та піклуванням (14:00). 

                                                                    Відділ освіти, молоді та спорту, 

                                                                    Директор Лікарського НВК,                     

                                                                    23 грудня 2020 року                                                            

 

3. Забезпечити участь учнів 1-9 класів: Миколаївського НВК (3 учні), 

Северинської ЗОШ І-ІІ ст. (4 учні), Кровненського ЗЗСО І-ІІІ ст. 

(3 учні) (у першу чергу дітей, батьки яких загинули, постраждали або є 

учасниками ООС або АТО) в обласному новорічно-різдвяному святі у 

форматі онлайн. 

                                                                           Відділ освіти, молоді та спорту, 

                                                                       директори   закладів освіти                                                                     

                                                                       22 грудня 2020 року 

 

4. Ужити вичерпні заходи щодо  дотримання постанов Головного 

державного санітарного лікаря України від 22.08.2020 № 50 «Про 

затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період 

карантину у зв’язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)», 

від 22.09.2020 № 55 «Про затвердження протиепідемічних заходів у 

закладах дошкільної освіти на період карантину у зв’язку поширенням 

коронавірусної хвороби (COVID-19)», підпункту 6 пункту 10 

постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 641 «Про 

встановлення карантину та запровадження посиленних 

протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої 



респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-

CoV-2» під час проведення новорічно-різдвяних свят 

Відділ освіти, молоді та спорту, 

директори закладів освіти 

Протягом канікул 

5. Забезпечити проведення в закладах освіти святкових новорічних 

заходів, балів-маскарадів, новорічних обрядів, карнавалів, вечорів, 

дискотек, творчих звітів талановитої та обдарованої молоді, роботу 

гуртків, спортивних секцій, діяльність гуртків, секцій, роботу 

спортивних залів, шкільних бібліотек, комп’ютерних класів. Під час 

проведення  новорічних свят забезпечити  чергування медичних 

працівників. 

                                                                   Відділ освіти, молоді та спорту,    

                                                                   директори закладів освіти 

                                                                   Протягом канікул 

 

6. Узяти під особистий контроль зайнятість учнів, які потребують 

додаткової педагогічної уваги, виховуються у неблагополучних сім’ях. 

                                                                   Відділ освіти, молоді та спорту,    

                                                                   керівники закладів освіти 

                                                                   Протягом канікул 

 

7.  Провести з учнями  індивідуальну роз’яснювальну роботу про 

заборону використання відкритого вогню, петард та 

вибухонебезпечних предметів під час проведення новорічно-різдвяних 

свят, збереження життя і здоров’я дітей, поведінки на льоду, 

дотримання вимог протипожежної безпеки та правил безпечної 

поведінки. Зробити відповідні записи у журналах. 

                                                                   Відділ освіти, молоді та спорту,    

                                                                   директори закладів освіти 

                                                                   Протягом канікул 

                                                                                            

8. Забезпечити профілактичної роботи серед дітей дошкільного віку, 

школярів, учнівської та студентської молоді щодо  запобігання 

поширенню коронавірусної хвороби  (COVID-19), гострих 

респіраторних та інших інфекційних захворювань, травматизму, 

дотримання правил пожежної безпеки. 

                                                                   Відділ освіти, молоді та спорту,    

                                                                   директори закладів освіти 

                                                                   Протягом канікул 

 

9. Забезпечити висвітлення інформації щодо організації та проведення 

новорічно-різдвяних свят, відпочинку, дозвілля дітей під час зимових 

канікул на сайтах закладів, сторінках у «Facebook» закладів освіти. 

                                                                       Відділ освіти, молоді та спорту,    

                                                                       керівники закладів освіти 

                                                                        Протягом канікул 

 



10.  Забезпечити контроль за проведенням новорічно-різдвяних свят та 

зимових канікул в закладах освіти. 

                                                                   Відділ освіти, молоді та спорту,    

                                                                   директори закладів освіти 

                                                                   Протягом канікул 

 

11.  Відповідальність за збереження  життя та здоров’я дітей під час 

проведення новорічно-різдвяних свят покласти на керівників закладів 

освіти. 

                                                                   Відділ освіти, молоді та спорту,    

                                                                   директори закладів освіти 

                                                                   Протягом канікул 

 

 

 

Начальник відділу освіти,  

молоді та спорту                                                            Наталія МАКШЕЄВА 

 

 


