
 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 
 

НАКАЗ 
 

05.08.2020                                      с.Миколаївка                                    № 84-ОД 

 
Про організований початок  

2020/2021 навчального року  

в закладах освіти  

Миколаївської сільської ради 

 

Відповідно до наказу Департаменту освіти і науки Сумської обласної 

державної адміністрації від 31.07.2020 № 324-ОД «Про підготовку та 

організований початок 2020/2021 навчального року в закладах освіти», листа 

Міністерства освіти і науки України від 29.07.2020 № 1/9-406 «Про 

підготовку закладів освіти до нового навчального року та опалювального 

сезону в умовах адаптивного карантину», з метою здійснення якісної 

підготовки закладів освіти до організованого початку нового 2020/2021 

навчального року  

 

НАКАЗУЮ: 

1. Провести огляд стану підготовки закладів освіти до нового 

навчального року 18 серпня 2020 року. 

2. Затвердити склад комісії з перевірки готовності закладів освіти до 

роботи в 2020/2021 навчальному році (додаток 1). 

3. Затвердити графік огляду комісією готовності закладів освіти до 

роботи у 2020/2021 навчальному році (додаток 2). 

4. Директорам закладів освіти Миколаївської сільської ради Сумського 

району: 

1) Ужити заходів щодо створення нового освітнього середовища 

відповідно до вимог Концепції реалізації державної політики у сфері 

реформування  загальної  середньої  освіти  «Нова українська школа». 

2) Створити умови для впровадження інклюзивного навчання дітей з 

особливими освітніми потребами в закладах освіти (за заявами батьків). 

3) Вивчити потребу та організувати роботу груп для дітей дошкільного 

віку на базі закладів загальної середньої освіти та дошкільної освіти у 

2020/2021 навчальному році до 01 вересня 2020 року. 

4) Забезпечити збереження та розвиток бібліотечних фондів закладів 

освіти. Проаналізувати стан забезпечення підручниками до 25 серпня 

2020 року. 

5) Забезпечити організацію регулярного безкоштовного підвезення до 

місць навчання та у зворотному напрямку учнів, вихованців та педагогічних 



працівників закладів освіти, переглянути та затвердити маршрути руху 

шкільних автобусів до 01 вересня 2020 року. 

6) Поінформувати учасників освітнього процесу закладів освіти про 

заборони, що діють на території України на період карантину у зв’язку з 

подовженням адаптивного карантину в залежності від рівня епідемічної 

небезпеки в регіоні або окремих адміністративно-територіальних одиницях, 

який встановлюється за результатами оцінки епідемічних показників та 

визначається рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій, яке розміщується на офіційному 

інформаційному порталі Кабінету Міністрів України. 

7) Забезпечити проведення вступних (первинних) інструктажів з 

безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу щодо безпеки 

життєдіяльності під час навчального року та опалювального сезону, про 

дотримання обмежень задля запобігання поширенню гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, правил 

поведінки у закладах освіти, правил пожежної безпеки, електробезпеки, 

безпеки дорожнього руху, профілактики шлунково-кишкових захворювань, 

норм гігієни та виробничої санітарії, правил поведінки в громадських місцях, 

а також поводження з незнайомими людьми та предметами, користування 

громадським транспортом, попередження травмування на об’єктах 

залізничної інфраструктури, дій у випадку надзвичайних ситуацій тощо за 

відповідними інструкціями з реєстрацією в журналах. 

8) Забезпечити безумовне виконання постанови Головного державного 

санітарного лікаря України від 30.07.2020 № 42 «Про затвердження 

Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у 

закладах освіти в період карантину в зв’язку з поширенням коронавірусної 

хвороби (COVID-19)». 

9) Надати акти готовності закладів освіти до нового 2020/2021 

навчального року відділу освіти, молоді та спорту Миколаївської до 

20.08.2020 (шаблон додається) 

 

5. Контроль за виконанням наказу  залишаю за собою. 

 

 

 

Начальник відділу освіти,     Наталія МАКШЕЄВА 

молоді та спорту 



Додаток 1 

до наказу відділу освіти, 

молоді та спорту 

від 05.08.2020 № 84-ОД 

 

Склад комісії  

з перевірки готовності закладів освіти 

Миколаївської сільської ради до роботи 

у новому 2020-2021 навчальному році  

 
 

Макшеєва Н.С., начальник відділу освіти, молоді та спорту Миколаївської 

сільської ради (голова комісії); 

Гаврилюк М.С., головний спеціаліст відділу освіти, молоді та спорту 

Миколаївської сільської ради; 

Геращенко М.П., завідувач методичного кабінету відділу освіти, молоді та 

спорту Миколаївської сільської ради; 

Біляк А.А., начальник Сумського районного управління Головного 

управління Держпродспоживслужби у Сумській області (за згодою); 

Ткаченко А.В., начальник Сумського районного сектору Управління 

Державної Служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області (за 

згодою); 

Керівник закладу освіти;  

Представник профспілкової організації закладу освіти. 

 

 

 

Начальник відділу освіти,     Наталія МАКШЕЄВА 

молоді та спорту 

 



Додаток 2 

до наказу відділу освіти, 

молоді та спорту 

від 05.08.2020 № 84-ОД 

 

Графік перевірки готовності закладів освіти 

Миколаївської сільської ради 

до нового 2020-2021 навчального року 

 

№ 

з/п 

Назва закладу освіти Дата Час 

1 Северинівська загальноосвітня школа 

І-ІІ ступенів Миколаївської сільської 

ради Сумського району Сумської 

області 

18.08.2020 

 

9:30 

2 Комунальний дошкільний навчальний 

заклад «Веселка» Миколаївської 

сільської ради Сумського району 

Сумської області 

18.08.2020 

 

9:30 

3 Лікарський навчально-виховний 

комплекс: загальноосвітня школа  І-ІІІ 

ступенів – дошкільний навчальний 

заклад Миколаївської сільської ради 

Сумського району Сумської області 

18.08.2020 

 

11:30 

4 Миколаївський навчально-виховний 

комплекс: загальноосвітній 

навчальний заклад – дошкільний 

навчальний заклад Миколаївської 

сільської ради Сумського району 

Сумської області 

18.08.2020 

 

13:30 

5 Кровненський заклад загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів 

Миколаївської сільської ради 

Сумського району Сумської області 

18.08.2020 

 

15:30 

6 Кровненський заклад дошкільної 

освіти «Пролісок» Миколаївської 

сільської ради  Сумського району 

Сумської області 

18.08.2020 

 

15:30 

 

 

 

Начальник відділу освіти,     Наталія МАКШЕЄВА 

молоді та спорту 

 


