
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

НАКАЗ

23.03.2021                                            с.Миколаївка                               № 32-ОД

Про організацію освітнього 
процесу в закладах освіти 
Миколаївської сільської ради 
в умовах встановлення червоного 
рівня епідемічної небезпеки

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 р.
№1236  «Про  встановлення  карантину  та  запровадження  обмежувальних
протиепідемічних  заходів  з  метою  запобігання  поширенню  на  території
України  гострої  респіраторної  хвороби  СОVID-19,  спричиненої
коронавірусом  SARS-COV-2»,  згідно  з  рішенням  позачергового  засідання
Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних
ситуацій  від  22.03.2021  №12,  рішенням  позачергового  засідання  Сумської
обласної  комісії  з  питань техногенно-екологічної  безпеки та  надзвичайних
ситуацій  від  23.03.2021  №04,  у  зв'язку  із  встановленням  на  території
Сумської області «червоної зони»,

НАКАЗУЮ:
1. Заборонити з 24.03.2021 р. до встановлення на території Сумської

області  помаранчевого,  жовтого  або  зеленого  рівня  епідемічної  небезпеки
відвідування закладів  освіти її  здобувачами,  окрім здобувачів  закладів  до-
шкільної освіти та учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти Мико-
лаївської сільської ради.

2.  Керівникам закладів загальної середньої освіти Миколаївської сі-
льської ради:

2.1. Розпочати з 24.03.2021 р. освітню діяльність у 5-11 класах закла-
дів загальної середньої освіти у режимі дистанційного навчання шляхом ви-
користання технологій дистанційного навчання,  забезпечуючи регулярну та
змістовну взаємодію вчителів з учнями.

2.2.  Затвердити розклад занять та консультацій з учнями 5-11 класів
на час дистанційного навчання та забезпечити виконання санітарних норм
під час роботи учнів з комп’ютерною технікою.

2.3. Створити умови для забезпечення повноцінної участі в освітньо-
му процесі осіб з особливими освітніми потребами з обов’язковим урахуван-
ням індивідуальної програми розвитку.



2.4. Здійснювати організацію, координацію та контроль за виконанням
освітніх програм учителями, в тому числі тих, які здійснюють викладацьку
роботу з погодинною оплатою праці, забезпечувати регулярне відстеження
результатів навчання учнів.

2.5. Посилити контроль за проведенням протиепідемічних та дезінфе-
кційних  заходів  в  закладах  освіти,  забезпечити  дотримання  заходів,
затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України
від 22 серпня 2020 року №50.

2.6. Заборонити проведення в закладах освіти масові заходи (спорти-
вні, культурні, розважальні, соціальні).

2.7.  Оприлюднити  на  офіційних  сайтах  режим  роботи  закладів  в
умовах «червоної зони»,  особливості здiйснення освiтнього процесу, у тому
числі  із  використанням дистанцiйних форм спiвпрацi, розклад уроків  5-11
класів, інформацію про зміни в роботі закладів освіти. 

3.  Директорам  закладів  дошкільної  освіти  Миколаївської  сільської
ради:

3.1. Забезпечити функцiонування закладiв з дотриманням посилених
протиепiдемiчних  заходiв  у  вiдповiдностi  до  вимог  Постанови  Головного
санітарного лiкаря України вiд22.09. 2020 року № 55 «Про затвердження про-
тиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у
зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)».

3.2.  Провести  додаткові  інструктажі  для  працівників  закладів  щодо
заходів профілактики, проявів хвороби та дій у випадку захворювання, до-
тримання алгоритму дiй пiд час режиму самоiзоляцiї;

3.3. Оприлюднити на сайтах закладiв у роздiлi «режим роботи закла-
ду» iнформацiю щодо режиму роботи закладiв у перiод посиленого каранти-
ну, проводити додаткове інформування батьків вихованцiв.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Начальник відділу освіти, Наталія МАКШЕЄВА
молоді та спорту

https://moz.gov.ua/uploads/ckeditor/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2050.pdf
https://moz.gov.ua/uploads/ckeditor/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2050.pdf

