
 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

 

НАКАЗ 
 

24.04.2020                                       с.Миколаївка                                       № 49-ОД 
 

Про продовження карантину  

з метою запобігання інфекційним 

захворюванням, викликаним 

коронавірусом COVID-19 

 

  

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 

№211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» із змінами, 

внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 16.03.2020 № 215, від 

25.03.2020 № 239, від 22.04.2020 № 291, у зв’язку із продовженням карантину в 

Україні  до 11 травня 2020 року включно 

 

Н А К А З У Ю: 

1. Продовжити на території закладів освіти Миколаївської сільської ради 

режим карантину на термін до 11 травня 2020 року включно. 

2. Директорам закладів освіти Миколаївської сільської ради Сумського 

району на весь період карантину:  

2.1. Забезпечити неухильне виконання протиепідемічних заходів щодо 

запобігання розповсюдженню коронавірусу. 

2.2. Продовжити організацію чергувань адміністрацією закладів освіти 

громади.  

2.3. Продовжити роботу педагогічних працівників у дистанційному 

режимі; непедагогічних працівників – у спеціальному режимі робочого часу у 

вигляді гнучкого режиму роботи. 

2.4. Ужити заходів щодо надання відпусток  (за бажанням) працівникам 

пенсійного віку, батькам, які мають дітей до 14 років, працівникам із 

хронічними хворобами, вагітним, а також працівникам, які проживають за 

межами громади, та іншим. 

2.5. Забезпечити проведення дезінфекційних заходів. 

2.6. Забезпечити збереження систем життєзабезпечення закладу 

(охоронного режиму). 

 



3. Директорам закладів загальної середньої освіти Миколаївської сільської 

ради Сумського району:  

3.1. Поінформувати батьків про продовження карантину та завершення 

навчального року у дистанційному режимі відповідно до рекомендацій МОН 

України. Відповідну інформацію розмістити на сайтах закладів освіти. 

3.2. Визначитися з особливостями організації освітнього процесу і 

завершенням навчального року, дотримуючись рекомендацій, викладених у 

листі МОН України від 16.04.2020 № 1/9-213 «Про проведення підсумкового 

оцінювання та організованого завершення 2019/2020 навчального року». 

3.3. Щопонеділка до 09°° у період карантину оприлюднювати на сайті 

інформацію щодо організації освітнього процесу з використанням технологій 

дистанційного навчання в закладі на тиждень у довільній формі. 

3.4. Для здійснення оцінювання навчальних досягнень учнів укласти 

графік усних опитувань, діагностичних та перевірочних контрольних робіт у 

дистанційному режимі з урахуванням принципу здоров’язбереження, 

запобігаючи емоційному та фізичному перевантаженню учнів. 

3.5. Здійснювати організацію, координацію та здійснення контролю за 

виконанням освітніх програм учителями. 

4. Завідувачу методичного кабінету відділу (Геращенко М.П.) здійснювати 

моніторинг організації роботи закладів освіти в умовах дистанційного навчання 

та контролювати своєчасне оприлюднення інформації. 

5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Начальник відділу освіти, 

молоді та спорту 

Наталія МАКШЕЄВА 

 


