
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ
НАКАЗ

30.09.2021                                         с.Миколаївка                                               № 128-вд

Про відрядження працівників 
закладів освіти на додаткові
курси підвищення кваліфікації 
до КЗ СОІППО у 2021р.

 

На  виконання  наказу  комунального  закладу  Сумський  обласний  інститут
післядипломної  педагогічної  освіти  від  09.06.2021  №  102-ОД  «Про  додаткові
курсипідвищення  кваліфікації  керівних,  педагогічних  і  науково-педагогічних
працівників  Сумської  області  у  2021 році»,  відповідно  до листа  КЗ СОІППО від
05.07.2021 № 327/03-27,

НАКАЗУЮ:
1.  Адміністраціям закладів освіти Миколаївської сільської ради забезпечити

участь учителів у курсах підвищення кваліфікації у жовтні-грудні 2021 р згідно з
додатком 1.

2. Узяти до відома, що передбачається очна форма проведення курсів, але
через  посилені  карантинні  заходи  курси  можуть  відбуватися  за  дистанційною
формою навчання з  використанням  Microsoft Teams з обов’язковою попередньою
онлайн-реєстрацією  слухачів.  Початок  занять  –  9.30,  або  о  14.00,  відповідно  до
розкладу.

3.  Бухгалтерії відділу освіти відділу освіти, молоді та спорту Миколаївської
сільської  ради  (Шевченко  Н.М.)  здійснити  оплату  витрат  на  відрядження
працівникам закладів освіти відповідно до чинного законодавства.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Начальник відділу освіти,
молоді та спорту

Наталія МАКШЕЄВА



Додаток 1 до наказу
відділу освіти, молоді та спорту
Миколаївської сільської ради
30.09.2021 №128-вд

План підвищення кваліфікації 
педагогічних кадрів на додаткових курсах у КЗ СОІППО у 2021 році

№
з/п

ПІП Термін
проходження

курсів ПК 

Спеціальність слухачів курсів
ПК 

Форма
навчання

Назва
навчального

закладу
1 Міщенко Г.М.

20.10-22.10

Уроки  здорового  харчування  в
закладах  освіти  (для  вчителів
основ  здоров’я  та  класних
керівників)

Очна Миколаївський
НВК

2 Совенко М.В.

20.10-22.10

Уроки  здорового  харчування  в
закладах  освіти  (для  вчителів
основ  здоров’я  та  класних
керівників)

Очна Северинівська 
ЗОШ

3 Барбіна Ю.О.
13.12-15.12

Уроки  здорового  харчування  в
закладах  освіти (для  учителів
початкових класів)

Очна Кровненський 
ЗЗСО

4 Куценко Ю.В.
13.12-15.12

Уроки  здорового  харчування  в
закладах  освіти (для  учителів
початкових класів)

Очна Лікарський 
НВК

Начальник відділу освіти,
молоді та спорту

Наталія МАКШЕЄВА
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