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НАКАЗ 

26.09.2019                       №275-ОД 

Про виконання рішення колегії управління освіти 

і науки від 22.12.2017 «Про сучасні підходи 

збереження здоров'я учнів початкової школи» 

 

 Відповідно до наказу управління освіти і науки Сумської міської ради від 

20.06.2019 № 470 «Про хід виконання рішення колегії управління освіти і науки 

від 22.12.2017 «Про сучасні підходи збереження та зміцнення  здоров'я учнів 

початкової школи»   

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Хлобощиній В.В.: 

1.1. Проаналізувати впровадження сучасних підходів збереження та 

зміцнення здоров'я учнів початкової школи на засіданні педагогічної ради 

30.08.2019 року  та прийняти відповідні рішення до 01.09.2019 р.  

1.2. Здійснити аналіз відповідності освітнього процесу у закладі, в частині 

дотримання санітарних норм і правил щодо кількості уроків, обсягів домашніх 

завдань, рекомендованих нормативів тривалості перебування на свіжому 

повітрі, рухового режиму тощо, до 30.08.2019 р.  

2. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Бенькалович О.М. 

продовжувати роботу над проблемою сьогодення – збереження здоров’я дітей 

та формування здорового способу життя як цінності, постійно. 

3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

                 Директор                                          О.С.Стайко 
Хлобощина 

Бенькалович  
 

 

 

 

 

 



НАКАЗ 

20.06. 2019                       №470 

Про хід виконання рішення  

колегії управління освіти 

і науки від 22.12.2017  

«Про сучасні підходи 

збереження та зміцнення  

здоров'я учнів початкової школи» 

 

 Відповідно до рішення  колегії   управління освіти і науки Сумської 

міської ради  (протокол №2/3 від 18.06.2019 р.)   

 

НАКАЗУЮ: 

 

1.Зняти з контролю  рішення  колегії   від 22.12.2017 «Про сучасні підходи 

збереження та зміцнення здоров'я учнів початкової школи» у зв’язку з його 

виконанням, роботу по збереження та зміцнення здоров'я учнів початкової 

школи продовжувати.  

3. Головному спеціалісту управління освіти і науки Сумської міської ради  

Пантюшенко С.В.: 

3.1. Здійснити повторне вивчення питання щодо  впровадження сучасних 

підходів збереження та зміцнення здоров'я учнів початкової школи 

4.Керівникам закладів загальної середньої освіти: 

4.1. Проаналізувати впровадження сучасних підходів збереження та 

зміцнення здоров'я учнів початкової школи на засіданнях педагогічних рад  та 

прийняти відповідні рішення до 01.09.2019 р.  

4.2. Продовжувати роботу  над проблемою сьогодення – збереження 

здоров’я дітей та формування здорового способу життя як цінності, постійно. 

4.3. Здійснити аналіз відповідності освітнього процесу у закладі, в частині 

дотримання санітарних норм і правил щодо кількості уроків, обсягів домашніх 

завдань, рекомендованих нормативів тривалості перебування на свіжому 

повітрі, рухового режиму тощо, до 30.08.2019 р.  

5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

Голова колегії,  

в.о. начальник управління освіти і науки      Т.В. Дрига 

 


