
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

НАКАЗ

15.07.2021                                    с.Миколаївка                                     №   88  -ОД  

Про призупинення освітнього процесу 
та  роботи  дошкільної  групи
Яструбинського 
навчально-виховного комплексу 
«заклад загальної середньої освіти – 
заклад дошкільної  освіти»
Миколаївської сільської ради

Керуючись Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту»,
статтею  40  Кодексу  Законів  про  працю  України,  на  виконання  рішення
десятої сесії восьмого скликання Миколаївської сільської ради від 15.07.2021
№ 10, у зв`язку з відсутністю належного контингенту дітей дошкільного віку
та не відповідністю фактичної наповнюваності різновікової дошкільної групи
Яструбинського навчально-виховного комплексу «заклад загальної середньої
освіти  –  заклад  дошкільної   освіти»  Миколаївської  сільської  ради
нормативним  вимогам,  визначеними  статтею  14  Закону  України  «Про
дошкільну освіту»,

НАКАЗУЮ:

1. Тимчасово з 01 вересня 2021 року призупинити освітній процес та
роботу  дошкільної  групи  Яструбинського  навчально-виховного  комплексу
«заклад  загальної  середньої  освіти  –  заклад  дошкільної   освіти»
Миколаївської сільської ради у зв’язку з відсутністю контингенту вихованців
та не відповідністю фактичної наповнюваності різновікової дошкільної групи
нормативним  вимогам,  що  унеможливлює  організацію  повноцінного
освітнього  процесу  та  виконання  вимог  нового  компоненту  дошкільної
освіти.

2. Директорові Яструбинського НВК (Говоруну В.О.):
2.1.  Забезпечити збереження приміщення та майна дошкільної  групи

Яструбинського навчально-виховного комплексу «заклад загальної середньої
освіти – заклад дошкільної  освіти» Миколаївської сільської ради.

2.2.  Ужити заходів щодо вивільнення працівників  дошкільної  групи
Яструбинського навчально-виховного комплексу «заклад загальної середньої
освіти – заклад дошкільної  освіти» Миколаївської сільської ради у зв’язку зі
зміною  в  організації  виробництва  і  праці  через  тимчасове  призупинення



освітнього  процесу  та  роботи  дошкільної  групи у  зв’язку  з  відсутністю
належного контингенту вихованців, згідно зі статтею 40 КЗпП України.

2.3.  У разі  збільшення кількості  вихованців,  які  за  заявами батьків
будуть  фактично  відвідувати  дошкільну  групу  Яструбинського  навчально-
виховного комплексу «заклад загальної середньої освіти – заклад дошкільної
освіти», відповідно до вимог  чинного законодавства  України  звернутись з
клопотанням  до  відділу  освіти,  молоді  та  спорту  Миколаївської  сільської
ради щодо відновлення роботи дошкільної групи.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Начальник відділу освіти, Наталія МАКШЕЄВА
молоді та спорту


	

