
 

УКРАЇНА 

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

                       ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                   ДЕПАРТАМЕНТ З ГУМАНІТАРНИХ  ПИТАНЬ 
 

                          УПРАВЛІННЯ   ОСВІТИ 

 

       НАКАЗ 
    

                     26.01.2010 № 17 

 

 

Про відновлення навчально- 

виховного процесу у загальноосвітніх 

навчальних закладах м. Харкова 

 

 

 

У зв’язку з підвищенням температури зовнішнього повітря, 

відповідно до п. 9.20 ДСанПіН 5.5.2.008-01 «Державні санітарні правила і 

норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та 

організації навчально-виховного процесу», на підставі листа Харківського 

обласного центру з гідрометеорології від 26.01.2010 № 64, на виконання 

розпорядження міського голови від 26.01.2010 № 116 «Про відновлення 

навчально-виховного процесу в закладах освіти м. Харкова» 

 

 

НАКАЗУЮ: 

 

 

1. Відновити з 27.01.2010 навчально-виховний процес у 5–11-х класах 

загальноосвітніх навчальних закладів м. Харкова всіх типів і форм 

власності. 
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2. Відновити з 28.01.2010 навчально-виховний процес у 1–4-х класах 

загальноосвітніх навчальних закладів м. Харкова всіх типів і форм 

власності. 

3. Головному спеціалісту управління освіти Шепелю В.М. 

узагальнювати «Інформацію про відвідування занять учнями» та «Список 

закладів освіти з високим показником відсутніх учнів через хворобу». 

Щоденно до 12:00 

4. Управлінням освіти районних у м. Харкові рад: 

4.1. Здійснити контроль за проведенням у закладах відповідних 

організаційних заходів. 

4.2. Інформувати управління освіти Департаменту з гуманітарних питань 

Харківської міської ради про відвідування учнями загальноосвітніх 

навчальних закладів за електронною зведеною таблицею «Інформація про 

відвідування занять учнями» та «Список закладів освіти з високим 

показником відсутніх учнів через хворобу» до особливого розпорядження. 

Щоденно до 11:00 

4.3. Взяти на контроль внесення керівниками загальноосвітніх 

навчальних закладів змін до заходів щодо виконання навчальних планів та 

програм з усіх предметів. 

До 30.01.2010 

4.4. Довести цей наказ до відома керівників закладів освіти. 

5. Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів: 

5.1. Вести щоденний облік відвідування вихованцями та учнями 

навчальних занять. 

5.2. Внести зміни до заходів щодо виконання навчальних планів та 

програм. 

До 30.01.2010 

6. Заступнику начальника управління освіти – начальнику відділу 

нормативності і якості освіти Счастній І.О. здійснити контроль розміщення 

даного наказу на сайті управління освіти. 
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До 27.01.2010 

7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

Заступник директора Департаменту – 

начальник управління освіти      О.І. Деменко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Шепель В.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З наказом ознайомлені: 

 

Счастна І.О. 

 

 

Шепель В.М. 


