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Н А К А З   

12.10.2020                                                                                               № 433 
 

Про внесення змін до наказу 

управління освіти і науки Сумської 

міської ради від 09.10.2020 № 431 

«Про деякі питання функціонування 

закладів освіти міста в умовах 

складної епідемічної ситуації» 

 

На виконання рішення Виконавчого комітету Сумської міської ради від 

11.10.2020 № 516 «Про внесення змін до рішення Виконавчого комітету 

Сумської міської ради  від 31.08.2020 № 448  «Про заходи під час карантину 

щодо запобігання розповсюдженню на території Сумської міської  

територіальної громади гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами)»,  з метою 

запобігання поширенню на території Сумської міської територіальної 

громади гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2, у зв’язку з віднесенням Сумської міської 

територіальної громади до червоного рівня епідемічної небезпеки поширення 

COVID-19 та введення додаткових обмежувальних заходів, беручи до уваги 

лист Міністерства освіти і науки України від 12 жовтня 2020 року № 1/9-575 

«Про вжиття організаційних заходів із протидії розповсюдженню СОVID-19, 

НАКАЗУЮ: 

1. Унести зміни до наказу управління освіти і науки Сумської міської 

ради від 09.10.2020 № 431 «Про деякі питання функціонування закладів 

освіти міста в умовах складної епідемічної ситуації», а саме: 

1.1.  Пункт 1 та підпункти 1.1,1.2. викласти в новій редакції,  також 

доповнити підпунктом 1.3.: 

«1.Керівникам закладів загальної середньої, позашкільної освіти, 
комплексних дитячо- юнацьких спортивних  шкіл: 

1.1. Заборонити відвідування закладів освіти здобувачами освіти, 

запровадивши дистанційне навчання для здійснення освітнього процесу на 

час дії червоного рівня епідемічної небезпеки. 

1.2. Унести зміни до структури навчального року, зокрема, провести осінні 

канікули у закладах освіти (крім дошкільних) на території Сумської міської 

територіальної громади з 15.10.2020 по 31.10.2020 року. 
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1.3. Керівнику Інклюзивно-ресурсного центру Свириденко М.М. 

призупинити проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки та 

забезпечити функціонування ІРЦ в дистанційному режимі.». 

1.2. У тексті п.2 наказу замінити слова «здійснювати освітній процес» 

словами «забезпечувати функціонування закладів освіти». 

3.  Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Заступник начальника  управління освіти і науки                   Т.В.Дрига 

 
 

 

 


