
 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

 

НАКАЗ 
 

12.03.2020                                       с.Миколаївка                                       № 32-ОД 
 

Про запровадження карантину 

для закладів освіти  

Миколаївської сільської ради 

 

  

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 

2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території України 

коронавірусу COVID-19», розпорядження голови Миколаївської сільської ради 

від 12 березня 2020 року № 37-ОД «Про призупинення освітнього процесу у 

закладах дошкільної та загальної середньої освіти Миколаївської сільської 

ради», враховуючи лист Міністерства освіти і науки України №1/9-154 від 

11 березня 2020 року, та з метою запобігання можливого розповсюдження 

коронавірусу, 

 

Н А К А З У Ю: 

1. Директорам закладів дошкільної та загальної середньої освіти 

Миколаївської сільської ради Сумського району: 

1.1. Видати накази про запровадження у закладах карантину з 13 березня 

до 03 квітня 2020 року включно, заборонивши відвідування учнями 

(вихованцями) закладів освіти; оприлюднити ці накази на офіційних вебсайтах 

закладів. 

1.2. Заборонити проведення та участь у масових заходах освітнього, 

соціального, спортивного та мистецько-розважального характеру на території 

закладів освіти.  

1.3. Організувати інформування здобувачів освіти та працівників закладів 

щодо заходів запобігання поширення хвороби, проявів хвороби та дій у 

випадку захворювання та забезпечити розміщення відповідної інформації на 

сайтах закладів. 

1.4. Забезпечити виконання профілактичних заходів щодо попередження 

масового розповсюдження гострої респіраторної хвороби, спричиненої 

коронавірусом, і гострих респіраторних інфекцій.  

1.5. Розробити заходи щодо забезпечення виконання навчальних програм 

закладів за допомогою дистанційних технологій, з використанням Інтернет-

ресурсів, інтенсифікації або ущільнення навчального матеріалу. 



1.6. Забезпечити проведення роз’яснювальної роботи з батьками щодо 

організації навчання та дозвілля дітей у період тимчасового призупинення 

освітнього процесу.  

1.7. Забезпечити збереження приміщень закладу освіти, майна, стабільний 

та безперебійний режим роботи систем опалення, водопостачання та 

каналізування. 

1.8. Забезпечити контроль за економією енергоносіїв у період карантину. 

 

2. Оплату працівникам закладів освіти здійснювати відповідно до чинного 

законодавства. 

 

3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Начальник відділу освіти, 

молоді та спорту 

Наталія МАКШЕЄВА 

 


