
До уваги учнів та батьків! 

 

Продовжено призупинення освітнього процесу 

 

Рішенням міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій з метою недопущення розповсюдження 

захворюваності серед учасників освітнього процесу в закладах загальної 

середньої, позашкільної освіти, Міського міжшкільного навчально-

виробничого комбінату  продовжено призупинення освітнього процесу з 

12.02.2020 року по 14.02.2020 року включно. 

 

Адміністрація закладу 

  



 

СУМСЬКА    МІСЬКА     РАДА 
УПРАВЛІННЯ  ОСВІТИ І НАУКИ 

вул. Харківська, 35, м. Суми, 40035, тел. факс (0542) 32-78-05 

E-mail: osvita@smr.gov.ua 

 

Н А К А З   

 11.02.2020                                                                                                      №  102 

 

Про продовження терміну 

призупинення освітнього процесу у 

закладах загальної середньої та 

позашкільної освіти міста Суми 

 

На виконання Комплексного плану заходів з профілактики грипу, 

інших гострих респіраторних інфекцій та боротьби з ними в м. Суми у 

епідемічному сезоні 2019-2020 років, відповідно до рішення міської комісії з 

питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (протокол   

№ 3 від 11.02.2020 року), з метою недопущення розповсюдження 

захворюваності серед учасників освітнього процесу  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Керівникам закладів загальної середньої, позашкільної освіти, 

Міського міжшкільного навчально-виробничого комбінату м. Суми: 

1.1. Продовжити термін призупинення освітнього процесу з 12.02.2020 

року по 14.02.2020 року включно.  

1.2. Вжити заходів щодо засвоєння учнями змісту кожного  

навчального предмета в повному обсязі за рахунок об’єднання навчальних 

тем, використання міжпредметних зав’язків, оглядового або самостійного  

опрацювання матеріалу, використання резервних годин, передбачених на 

вивчення тем у навчальних програмах. 

1.3. Оплату праці педагогічним працівникам закладу здійснити згідно з 

чинним законодавством, за умови, що вчитель виконує іншу організаційно-

педагогічну роботу.   

1.4. Перенести термін проведення спортивних та масових заходів серед 

дітей.  

           1.5. Продовжити дію комплексу заходів, передбачених на епідемічний 

період, відповідно до наказу управління освіти і науки Сумської міської ради 

від 21.11.2019  № 775 «Про організацію профілактичної роботи з 

попередження захворювання на грип та гострі респіраторні інфекції у 

закладах освіти міста».   

mailto:upravlenie_obraz@ukr.net


1.6. Забезпечити підтримання функціонування інженерних споруд, 

мереж, комунікацій, дотримання правил техніки безпеки, а також 

необхідного температурного режиму в закладах освіти.  

1.7. Освітній процес відновити 15.02.2020 року дотримуючись режиму 

роботи закладу та розкладу уроків. 

1.8. Надати управлінню освіти і науки Сумської міської ради 14.02.2020 

року до 10.00 за телефоном 32-78-05 інформацію  щодо стану захворюваності 

учнів закладу освіти. 

2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 
 

 

 

Начальник управління освіти і науки                        А. М. Данильченко  
 

 

Феденко  60-36-29 

 

 

 
 

 

 

 
 


