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НАКАЗ
22.01.2021 №21

Про відновлення занять та 
функціонування закладу 
освіти в умовах карантину

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 року 
№1236 «Про встановлення карантину та запровадження протиепідемічних 
заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої 
респіраторної хвороби CQVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», 
рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 18.12.2020 року №583 
«Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від
09.11.2020 №541 «Про заходи під час карантину щодо запобігання 
розповсюдженню на території Сумської міської територіальної громади гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», 
наказу управління освіти і науки Сумської міської ради від 22.01.2021 №3 «Про 
функціонування закладів освіти міста в умовах карантину», у зв’язку з 
припиненням дії додаткових обмежень на період 8-24 січня 2021 року

НАКАЗУЮ:

1. Відновити з 25.01.2021 року відвідування закладу учнями 1-11 класів.

2. Заборонити відвідування закладу освіти у разі, коли на самоізоляцію через 
контакт з пацієнтом з підтвердженим випадком COVID-19 перебуває більш як 
50 відсотків здобувачів освіти та персоналу закладу.

3. Заборонити проведення в закладі масових заходів (виставки, свята, 
концерти) за участю дітей з більш ніж одного класу та за присутності глядачів 
(відвідувачів).

4. Адміністрації закладу освіти здійснювати освітній процес з дотриманням



вимог постанови Головного державного санітарного лікаря України від
22.08.2020 №50 «Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації 
протиепідемічних заходів у закладах освіти в період карантину в зв’язку 
поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)».

5. Заступнику директора з НВР Співак Т.В. розмістити на сайті освітнього 
закладу даний наказ 22.01.2021 року.

6. Визнати такими, що втратили чинність накази по закладу від 13.11.2020 
№336 «Про функціонування закладу освіти в умовах карантину», від 06.01.2021 
№10 «Про функціонування закладу освіти в умовах запровадження 
карантинних обмежень».

7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор JI.B. Новик

С.М. Васюкова 
О.А. Акименко
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