
АНТОНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
20-ої сесії восьмого скликання

24 серпня 2022 року № 360

Про організацію освітнього процесу 
2022-2023 навчального року

Керуючись статтями % 26, 59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», постановою Кабінету Міністрів України від 24 
червня 2022 року № 711 «Про початок навчального року під час дії правового 
режиму воєнного стану в Україні, листом Міністерства освіти і науки України 
№ 1/7322-22 від ЗО червня-2022 року «Про організацію 2022/2023 навчального 
року», листом Міністерства освіти і науки України № 1/8504-22 від 27 липня 
2022 «Про окремі питання діяльності закладів дошкільної освіти у 2022/2023 
навчальному році», за погодженням з постійними комісіями, Антонівська 
сільська рада

В И Р І Ш И Л А  :

1. З метою збереження життя та здоров’я всіх учасників освітнього процесу 
під час дії воєнного стану в Україні керівникам закладів освіти 
Антонівської територіальної громади організувати освітній процес в 
закладах освіти у 2022-2023 'навчальному році на основі актів комісії з 
обстеження закладів освіти на предмет готовності до організації навчання 
та забезпечення безпеки учасників освітнього процесу та рішень 
педагогічних рад закладів загальної середньої освіти. *

2. Забезпечити організацію освітнього процесу протягом 2022-2023 
навчального року у формі змішаного навчання у таких закладах освіти:
- Антонівський-ліцей Антонівської сільської ради
- Великоцепцевицький ліцей Антонівської сільської ради
- Дошкільний навчальний заклад «Дубок» с.Антонівка (тільки діти 5-6

річного віку -  підготовча група) з 01.09.2022 по 01.10.2022
- Дошкільний навчальний заклад «Дзвіночок» с.Великі Цепцевичі( тільки

діти 5-6 річного віку -  підготовча група) з 01.09.2022 по 01.10.2022.

3 .

4.

Виконавчому комітету Антонівської сільської ради постійно здійснювати 
моніторинг проведення навчальних занять та виховних заходів у закладах 
освіти Антонівської територіальної громади.
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Олена ГРЕБЕНЕ


