
Красноградська міська рада

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

29 серпня 2022 року № 121

Про організацію освітнього процесу
у 2022/2023 навчальному році

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення
воєнного стану в Україні» (зі змінами), враховуючи рішення Ради оборони
Харківської області від 15.08.2022 року №01-22/2773 (протокол №10) та з
урахуванням безпекової ситуації в межах Красноградської територіальної
громади

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1. Керівникам закладів освіти міської ради:
1) запровадити дистанційну форму здобуття освіти у закладах

загальної середньої освіти, Красноградському міжшкільному ресурсному
центрі, Красноградському інклюзивно-ресурсному центрі та старших вікових
групах закладів дошкільної освіти

з 01 вересня 2022 року
2) призупинити організацію освітнього процесу у закладах

позашкільної освіти та усіх вікових групах дошкільної освіти, крім старших
груп

  з 01 вересня 2022 року
3) здійснювати зарахування до закладів загальної середньої освіти

дітей внутрішньо переміщених осіб, які перебувають на території
Красноградської територіальної громади, для тимчасового або постійного
навчання відповідно до заяви одного з батьків та/або довідки про реєстрацію
внутрішньо переміщеної особи

протягом 2022/2023 навчального року
4) інформувати учасників освітнього процесу щодо особливостей

організації освітнього процесу у 2022/2023 навчальному році
 до 01 вересня 2022 року

5) оголосити простій працівникам закладів, у яких призупинено
організацію освітнього процесу, технічному та обслуговуючому персоналу
закладів освіти, в яких запроваджено дистанційну форму здобуття освіти, крім
тих, що задіяні у виконанні завдань, визначених Красноградською районною
військовою адміністрацією

з 01 вересня 2022 року



2. Начальнику відділу освіти міської ради Антоніні ТУРОВІЙ:
1) здійснювати у підпорядкованих закладах освіти моніторинг якості

надання освітніх послуг та відпрацювання робочого часу працівниками, які
здійснюють освітній процес дистанційно

протягом 2022/2023 навчального року
2) забезпечити ведення реєстру здобувачів освіти, що зареєстровані на

території Красноградської територіальної громади як внутрішньо переміщені
особи та зараховані до закладів освіти міської ради для здобуття освіти

 протягом 2022/2023 навчального року
3. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Міський голова                                                             Світлана КРИВЕНКО


