
 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

 

НАКАЗ 
 

22.05.2020                                       с.Миколаївка                                       № 60-ОД 
 

Про роботу закладів освіти 

Миколаївської сільської ради  

в умовах карантину 

 

  

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2020 

№392 «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на 

території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів», 

у зв’язку із продовженням карантину в Україні  до 22 червня 2020 року, 

 

Н А К А З У Ю: 

1. Організувати роботу закладів освіти Миколаївської сільської ради у 

режимі адаптивного карантину до 22 червня 2020 року. 

2. Директорам закладів освіти Миколаївської сільської ради 

організувати роботу трудових колективів у звичному режимі з 

01.06.2020 р. з дотриманням протиепідеміологічних вимог і 

рекомендацій МОН, МОЗ та головного державного санітарного 

лікаря України та проведенням  дезінфекційних заходів. 

3. Директорам закладів загальної середньої освіти Миколаївської 

сільської ради Сумського району:  

3.1. Провести підсумкове річне оцінювання навчальних досягнень 

учнів, враховуючи результати очного навчання у І семестрі та 

результати оцінювання з використанням технологій 

дистанційного навчання за ІІ семестр; 

3.2. Завершити 2019-2020 навчальний рік відповідно до структури, 

визначеної ЗЗСО на початку навчального року, з урахуванням 

виконання освітніх програм та навчальних планів; 

3.3. До 01.07.2020 р. відповідно до чинного законодавства прийняти 

педагогічною радою рішення про переведення учнів закладу до 

наступного класу та відрахування; 

3.4. Оформити свідоцтва про здобуття базової середньої освіти, 

свідоцтва досягнень, табелі навчальних досягнень учнів до 

15.06.2020 р. 



3.5. Затвердити графік видачі свідоцтв про здобуття базової 

середньої освіти випускникам 9-х класів (групами до 10 осіб) з 

дотриманням протиепідеміологічних вимог, без проведення 

урочистих заходів; 

3.6. Затвердити графік консультацій для випускників 11-х класів з 

предметів, обраних ними для проходження ДПА у формі ЗНО 

на період з 01.06.2020 до 24.06.2020 р. з дотриманням 

регламенту санітарно-епідеміологічної безпеки (вимірювання 

температури учнів, наявність засобів індивідуального захисту, 

забезпечення дистанції, заняття групами до 10 осіб); 

3.7. Завершити оформлення шкільної документації  (класних 

журналів) до 28.08.2020 р.  

3.8. Розробити та затвердити індивідуальні навчальні плани для 

учнів закладу, які не були охоплені дистанційним навчанням у 

період карантину; 

3.9. Організувати індивідуальну роботу з учнями, які не були 

охоплені дистанційним навчанням у період карантину, у період 

з 01.06.2020 до 30.06.2020 за згоди батьків (з дотриманням 

протиепідеміологічних вимог) або у період з 01.09.2020р.; 

3.10. Про всі надзвичайні ситуації, що виникають в закладах освіти, 

терміново інформувати відділ освіти, молоді та спорту 

Миколаївської сільської ради. 

4. Директорам закладів дошкільної освіти, навчально-виховних 

комплексів Миколаївської сільської ради: 

4.1. Привести заклади освіти у режим готовності до відкриття 

дошкільних груп з 08.06.2020 р.; 

4.2. Створити комісію закладу (з обов’язковим залученням 

медичної сестри) для оцінки готовності закладу до прийому 

дітей з урахуванням вимог головного санітарного лікаря 

України та рекомендацій МОН і МОЗ; 

4.3. До 28.05.2020 поінформувати відділ освіти, молоді та спорту 

про кількість дітей дошкільного віку, які хворіють, і кількість 

дітей, які готові повернутися до закладу; 

4.4. До 28.05.2020 подати до відділу освіти, молоді та спорту лист-

клопотання, де вказати потребу у деззасобах, миючих засобах 

та медикаментах тощо, яких не вистачає для відкриття закладу; 

4.5. Провести інвентаризацію продуктів харчування та надати 

відповідний звіт в бухгалтерію відділу освіти, молоді та спорту 

до 29.05.2020р. 

4.6. Після прийняття власником закладів освіти рішення про їх 

відкриття довести до відома батьків нові обмеження та правила 

роботи закладу в умовах адаптивного карантину; 

4.7. Про всі надзвичайні ситуації, що виникають в закладах освіти, 

терміново інформувати відділ освіти, молоді та спорту 

Миколаївської сільської ради. 



5. Створити робочу групу з працівників відділу освіти, молоді та спорту 

із залученням представників Держпродспоживслужби та голови 

(заступника) громади  для об’їзду закладів дошкільної освіти та НВК 

з метою прийняття рішення  про відкриття чи не готовність закладу 

до роботи. 

До 04.06.2020р. 

6. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Начальник відділу освіти, 

молоді та спорту 

Наталія МАКШЕЄВА 

 


