
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

НАКАЗ
23  .09.2021                                       с.Миколаївка                                   № 122-ОД

Про затвердження мережі
закладів освіти  Миколаївської сільської 
територіальної громади на 2021-2022 н.р.

Відповідно  до  Законів  України  «Про  освіту»,  «Про  повну  загальну
середню  освіту»,  «Про  дошкільну  освіту»,  на  виконання  рішення  сесії
Миколаївської сільської ради Сумського району від 23.09.2021 року № 27 «Про
затвердження  мережі  закладів  загальної  середньої  та  дошкільної  освіти
Миколаївської сільської ради на 2021-2022 навчальний рік»

НАКАЗУЮ:
1.Затвердити мережу закладів освіти Миколаївської сільської ради:
1.1. Заклади загальної середньої освіти (5 закладів):

№ Назва школи К-ть
повних
класів

К-ть
учнів

Середня
наповнюваність

1 Миколаївський навчально-
виховний комплекс: 
загальноосвітній навчальний 
заклад – дошкільний навчальний 
заклад Миколаївської сільської 
ради Сумського району Сумської 
області.

11 121 11

2 Лікарський навчально-виховний 
комплекс: загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів – дошкільний 
навчальний заклад Миколаївської 
сільської ради Сумського району 
Сумської області.

11 93 8,5

3 Северинівська загальноосвітня 
школа І-ІІ ступенів Миколаївської 
сільської ради Сумського району 
Сумської області.

7 64 8



4 Кровненський заклад загальної 
середньої освіти І-ІІІ ступенів 
Миколаївської сільської ради 
Сумського району Сумської 
області.

11 88 8

5 Яструбинський навчально-
виховний комплекс: заклад 
загальної середньої освіти – заклад
дошкільної освіти Миколаївської 
сільської ради Сумського району 
Сумської області

0 30 2,7

Усього: 40 396 7,6
1.2.  ЗЗСО,  у  яких  організовано  роботу  класів  з  інклюзивною формою

навчання для дітей з особливими освітніми потребами (5 класів):
Северинівська ЗОШ І-ІІ ст. – 2, 3, 9 класи (3 учні);
Кровненський ЗЗСО І-ІІІ ст. – 1, 2 класи (2 учні).
1.3. ЗЗСО, у яких функціонують групи продовженого дня (4 групи):
Миколаївський НВК – 1 гр. (30 уч.);
Лікарський НВК – 1 гр (30 уч.);
Кровненський ЗЗСО І-ІІІ ст. – 1 гр (30 уч.);
Северинівська ЗОШ І-ІІ ст. – 1 гр. (30 уч.).
1.4. ЗЗСО, у яких організовано індивідуальне навчання дитини (за станом

здоров’я):
Кровненський ЗЗСО І-ІІІ ст. – 9 кл., 1 учень.
1.5.  ЗЗСО,  у  яких  організовано  педагогічний  патронаж  (через

наповнюваність класу менше 5 учнів):
Северинівська ЗОШ І-ІІ ст. – 4 учні (8 клас);
Яструбинський НВК – 30 учнів (1-11 класи).
1.6. Заклади дошкільної освіти (2 заклади, 2 дошкільні підрозділи)

№ Назва ЗДО К-ть
груп

К-ть
вихованців

Середня
наповнюваність

1 Комунальний дошкільний 
навчальний заклад «Веселка» 
Миколаївської сільської ради 
Сумського району Сумської 
області

2 20 10

2 Кровненський заклад дошкільної 
освіти «Пролісок» Миколаївської
сільської ради Сумського району 
Сумської області

2 27 13,5

3 Миколаївський навчально-
виховний комплекс: 
загальноосвітній навчальний 
заклад – дошкільний навчальний 

2 25 12,5



заклад Миколаївської сільської 
ради Сумського району Сумської
області.

4 Лікарський навчально-виховний 
комплекс: загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів – дошкільний 
навчальний заклад Миколаївської
сільської ради Сумського району 
Сумської області.

1 10 10

Усього: 7 82 11,7
1.5.  ЗДО,  у  яких  організовано  роботу  груп з  інклюзивною  формою

навчання для дітей з особливими освітніми потребами (4 групи):
КДНЗ «Веселка» - 1 гр. (1 дитина);
Кровненський ЗДО «Пролісок» - 2 гр. (2 дитини);
Лікарський НВК – 1 гр. (1 дитина).
2.  Видати  накази  про  організацію  інклюзивного  навчання,

індивідуального навчання (за станом здоров’я), педагогічного патронажу.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Начальник відділу освіти,
молоді та спорту

Наталія МАКШЕЄВА


	

