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НАКАЗ 

12.10.2021          № 288-К 

 

Про організацію та проведення  

осінніх канікул 

 

 Відповідно до листа управління освіти і науки Сумської міської ради 

від 11.10.2021 №13.01-18/1732, враховуючи протокол засідання комісії з 

питань техногенно-екологічної безпеки  надзвичайних ситуацій від 

11.10.2021( протокол № 10), з метою забезпечення безпеки учасників 

освітнього процесу та працівників закладу освіти 

НАКАЗУЮ: 

1. Провести осінні канікули з 18 по 24 жовтня 2021 року. 

2. Навчальні заняття розпочати  25 жовтня 2021 року. 

3. Навчальні заняття за 15 жовтня 2021 року  провести 30 жовтня 2021 року за 

розкладом уроків п’ятниці. 

4. Роденко С.В., заступнику директора з навчально-виховної роботи,: 

4.1. До 13.10.2021 року провести інструктаж щодо забезпечення безпеки 

педагогічного колективу; 

4.2. Організувати чергування адміністрації закладу освіти з 14 по 17 

жовтня 2021 року та надати 12.10.2021 року графік чергування до 

управління освіти і науки СМР. 

5. Хлєбиній І.А., завідуючій господарством, провести інструктаж щодо 

забезпечення безпеки обслуговуючого персоналу та  сторожів. 

6. Чернишовій Л.В., заступнику директора з виховної роботи,: 

6.1. До 13.10.2021 року скласти загальний план виховної роботи  зі 

здобувачами освіти на період осінніх канікул; 

6.2. Забезпечити висвітлення проведених виховних заходів на сайті 

закладу. 

7.Класним керівникам 1-11 класів: 



7.1. До 13.10.2021 року спланувати виховні заходи зі здобувачами освіти 

під час осінніх канікул в режимі онлайн; 

7.2. Провести бесіди з техніки безпеки, правил дорожнього руху, 

дотримання санітарно-гігієнічних вимог під час пандемії COVID-19 з 

відповідними записами в щоденниках та класних журналах; 

7.3.Довести до відома дітей план виховних заходів на осінні канікули, 

які будуть проводитись в режимі онлайн. 

8. Завідуючій бібліотекою Бедрик І.О. до 13.10.2021 року спланувати виховні 

заходи, які будуть проводитись під час осінніх канікул в режимі онлайн. 

9. Власенко М.О., вчителю фізичного виховання, до 13.10.2021 року 

спланувати роботу спортивної зали (з 10:00 до 16:00). 

10. Керівникам гуртків до 13.10.2021 року спланувати роботу в режимі онлайн 

на період осінніх канікул. 

11. Учителям-предметникам спланувати індивідуальну роботу з учнями, які 

потребують додаткової роботи з предмету, в режимі онлайн. 

12. Контроль за виконанням даного наказу покладаю на заступника директора 

з виховної роботи Чернишову Л.В. 

 

Директор       Олена ПОЗНЯК 
 

Чернишова 0506084872 
 

 
 


