
 ШОСТКИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ  

НАКАЗ 
 

13.05.2021                                        м. Шостка                                              № 97-ОД 

 

Про організацію роботи закладів 

дошкільної освіти в літній період  

2021 року  

 

З метою якісної підготовки закладів дошкільної освіти громади до нового 

2021-2022 навчального року, враховуючи той факт, що в літній період у закладах 

дошкільної освіти перебуває набагато менше вихованців, у зв’язку з 

оздоровленням їх батьками під час відпускної кампанії за межами громади  

 

Н А К А З У Ю : 

 
1. Директорам закладів дошкільної освіти:  

1) Перевести заклади у літній період на санаторний режим роботи. 

2) Забезпечити виконання заходів, визначених постановами Головного 

державного санітарного лікаря України від 22.09.2020 № 55 «Про затвердження 

протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у 

зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» та від 22.04.2021 № 4 

«Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період 

карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)». 

3) До 31.05.2021 скласти план заходів з проведення літнього оздоровчого періоду 

в умовах послаблення карантину. 

4) Забезпечити наявність необхідної документації з питань літнього оздоровлення 

дітей в закладах дошкільної освіти в період карантину. 

5) Посилити відповідальність і взяти під особистий контроль організацію 

харчування та оздоровлення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, дітей, які виховуються в багатодітних та малозабезпечених сім'ях, 

дітей з інвалідністю, дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до 

пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту», дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені 

особи. 

6) Забезпечити дотримання протиепідемічних заходів, санітарних норм, техніки 

безпеки, протипожежних заходів, порядку проведення виховних заходів під час 

оздоровчого періоду. 

7) Розробити комплексний план загартовуючих і оздоровчих заходів для дітей у 

літній період в умовах послаблення карантину. 

8) Забезпечити наявність засобів медичного обслуговування, першої медичної 

допомоги. 

9) Організувати роботу закладів дошкільної освіти Шосткинської міської  

територіальної громади у літній період 2021 року згідно графіка (додаток). 

2. Директорам Шосткинського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 3 

«Ведмежатко», Шосткинського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) 

№4 «Казка», Шосткинського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 5 



«Теремок», Шосткинського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 8 

«Оленка», Шосткинського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 10 

«Незабудка», Шосткинського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 29 

«Колобок»,   Воронізького закладу дошкільної освіти «Чебурашка», Воронізького 

закладу дошкільної освіти «Вишенька»): 

1) На підставі заяв батьків тимчасово зарахувати до закладів дошкільної освіти в 

літній період дітей з інших закладів дошкільної освіти. 

2) З метою забезпечення освітнього процесу, згідно статею 34 Кодексу законів 

про працю України перевести працівників закладів за їх згодою з урахуванням 

спеціальностей і кваліфікації до базових закладів дошкільної освіти з 01.07.2021. 

3) Провести з працівниками, які тимчасово переведені, інструктажі щодо 

особливостей роботи закладу впродовж карантину, обмежувальних і 

протиепідемічних заходів та порядку дій у випадку виявлення ознак 

респіраторних захворювань у вихованців чи працівників, з охорони праці, техніки 

безпеки, охорони життя і здоров'я дітей та співробітників, протипожежної 

безпеки, дорожнього руху, профілактики шлунково-кишкових та інфекційних 

захворювань, отруєнь грибами, ягодами, рослинами, попередження дитячого 

травматизму тощо. 

4) Взяти під особистий контроль виконання протиепідемічних заходів у закладах 

дошкільної освіти. 

3. Заступнику начальника управління освіти Шосткинської міської ради 

Л.Волошко забезпечити контроль за діяльністю закладів дошкільної освіти в 

літній оздоровчий період. 

4. Спеціалісту управління освіти Шосткинської міської ради Н.Сикольчук до 

10.09.2021 інформувати Департамент освіти і науки обласної державної 

адміністрації про організацію та проведення літньої оздоровчої кампанії у 

закладах дошкільної освіти громади. 

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника управління 

освіти Шосткинської міської ради Л.Волошко. 

 

 

Начальник управління освіти                         Наталія СЕРГЕЙКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Наталія Сикольчук 

 

 

 

 


