
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

НАКАЗ
30  .08.2021                                       с.Миколаївка                                   № 108-ОД

Про організацію педагогічного патронажу
здобувачам освіти закладів загальної
середньої освіти Миколаївської сільської ради
у 2021 – 2022 навчальному році

Відповідно  до  наказу  Міністерства  освіти  і  науки  України  від
10.07.2019 року  № 955  «Про  внесення  змін  до  наказу  Міністерства  освіти  і
науки  України  від  12  січня  2016  року  №8»,  зареєстрованого  в  Міністерстві
юстиції України 02 серпня 2019 року за №852/33823, з метою здобуття учнями
загальної середньої освіти, з урахуванням демографічної ситуації та на підставі
документів, поданих керівниками закладів загальної середньої освіти,

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити кількість годин на тиждень для навчання здобувачів освіти

закладів  загальної  середньої  освіти Миколаївської  сільської  ради за  формою
педагогічного патронажу, де наповнюваність класів складає менше 5 учнів:
№ Назва закладу освіти Клас К-ть

учнів
К-ть годин
на тиждень

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

8 4 32

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

1 4 20

2 4 20

3 3 15

4 2 10

5 2 16

6 2 16



7 2 16

8 2 16

9 4 32

10 3 30

11 2 24

2.  Директорам  закладів  освіти  Миколаївської  сільської  ради
(Говоруну В.О., Куценко Л.Ф.):

2.1. Організувати педагогічний патронаж навчання для здобувачів освіти,
зазначених у п.1 цього наказу з 01.09.2021 р.

2.2.  Затвердити  індивідуальні  навчальні  плани  учням  відповідно  до
кількості годин та кількості предметів інваріантної частини навчального плану.

2.3.  Затвердити  персональний  склад  педагогічних  працівників  з
відповідною  фаховою  освітою  та  розподіл  педагогічного  навантаження  для
здійснення педагогічного патронажу здобувачів освіти.

2.4. Затвердити розклад навчальних занять та погодити його з батьками
учнів (особами, які їх замінюють).

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Начальник відділу освіти,
молоді та спорту

Наталія МАКШЕЄВА


	

