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І. Щодо організації освітнього процесу в закладах освіти під час епідемічної 
небезпеки.

СЛУХАЛИ: директора комунального иекомерційного підприємства «Центр первинної 
медичної допомоги» Зачепилівської селищної ради - Анну ПОГОРІЛУ, начальника відділу 
освіти, молоді та спорту Зачепилівської селищної ради - Олександра ЗЕЛЕНСЬКОГО щодо 
поточної епідемічної ситуації на території Зачепилівської громади та організації освітнього 
процесу в закладах освіти.

За результатами доповіді та з урахуванням обговорення місцева комісія ВИРІШИЛА:

1. Взяти до уваги протокол комісії з питань’техногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій Харківської області від 27 січня 2022року №S.

2. Відділу освіти, молоді та спорту Зачепилівської селищної ради 
(ЗЕЛЕНСЬКОМУ О.М.):

2.1. Організувати з 31 січня 2022 року протягом двох тижнів освітній процес у закладах 
освіти для учнів 5-11 класів з використанням технологій дистанційного навчання.

Термін виконання: до 31 січня 2022 року

2.2. Провести роботу з керівниками загальної та середньої та дошкільної освіти щодо 
утримання від проведення в очній формі будь-яких масових, освітніх,спортивних та 
культурно-мистецьких заходів у закладах освіти, організованих екскурсійних поїздом, 
виїздів груп учнів у туристичні подорожі.

2.3. Дозволити, незалежно від епідемічної ситуації, відвідування закладів освіти, 
учнями 1-4 класів закладів загальної середньої освіти за умови дотримання в них відповідних 
санітарних і протиепідемічних заходів та здійснення обов’язкового щоденного контролю за 
станом здоров’я учнів (вихованців), відповідно до рекомендацій Міністерства освіти і науки 
України (лист Міністерства освіти і науки України від 25.01,2022р №1/1267-22).

2.4 Провести додаткову роз’яснювальну роботу у закладах дошкільної, загальної 
середньої, позашкільної освіти щодо організації освітнього процесу в умовах карантину, я 
також організувати інформування працівників та здобувані в освіти про заходи, спрямовані 
на запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVTD-19, спричиненої корона


