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Керівникам закладів загаль11ої середJІьої 
освіти 

Щодо організації освітнього процесу в 

закладах заrаль11ої серед11ьої освіт11 під 
час караuт1111у 

Шановні колеги І 

У зв'яз"у з сnідсміологі•п1010 с11туацісю, що склалася в У"раїuі, з мето10 
зnпобіга1111я пош11рснн10 1еоро11авірус11ої хоороб11 (COVlD-19), npocm10 всіх 
учасн11"ів освітньо1-о процесу дотр11111уватнся nро111еnідеміологічн11х ош1ог і 
11аведе1111х нижче рекоме1щацій щодо особл11востей організації освітuього 

процесу в закладах загальної серед1rьої осві111 під час кара11Т1п1у. 

Щодо рсж11~1у роботи закладу 111m11ь11оі ссред11ьоУ освіт11 
Згідно з чаСТІІною четвертою статrі 38 ЗЗІ(ону У 1ераї1111 <<Про повну 

зага;1ь11у серсд11ю освіту» (далі - Закон) організація освітнього процесу та 
діяльності закладу загаль11оі середньої освіти в uілому 11алежать до 
повноважень його ксрів101ка. Відповідно до постанови Кабі11ету Міністрів 

Украі1111 від 11 бсрез11я 2020 poi..J' № 211 «Про ЗЗJ1обіган11я пош11рс111110 11а 
тер11торії Украї1111 коронавірусу COVI0-19» 11ідJ1р11ємствам, установам, 

організація.ь1 рекомендовано забсзпечнтн, зокрема, орrаніза11ію робо111 в 
реJюrмі реального часу через !11тер11ст. На в1rкопm1ня 118І(азу Міпістеретва 

освіn1 і 11аук11 Yi.."Pai1111 від 16 бсрезкя 2020 року № 406 «Про орга11ізацій11і 
:~аходн для запобіган11JІ поширенню коро11авірусу COVID-19» керів1111кам 

закладів загаJІьпої серед11ьої освіп1 необхідно в11даn1 наказ про органі:~ацію 
робоm ОЧОЛІОВВІІНХ IIll~fll закладів під час карВИТІ:ІfІУ. 

Тn1<11м ІJ81(83Ом, зокрема, необхідно: 

вста11овнп1 режим робоm працівІІ.ІІКіВ (я:к педагогічних, так і 
иепедагогічинх) і1 запровадженням гнучкого графіку їх роботи; 

затверднПІ заходи пtодо внкоиа1111я працівm1кам11 методнчної, 

організацій110-псдаrогінм.nk1~mІІ~Зроблсипя інднвідуаль11rrх 
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11ла11ів 11рофссін11оrо розВІ1тку (підв11ще1111я кваліфікації педагогічних 

праців1111хів, самоосвіти тощо); 

в11з11ач11тя заход11 щодо збереження систем жптrезабезпечсвяя 

(охоронного рсжнму); 

в11значиn1 особливості провцдженвя освіnrього процесу. 

В умовах карантuну вчителі npЗWOЮTh з учнями, що перебувають удома, 

шляхом вихористання технологій д11ста11ційноrо навчання з урахуванням 

мотсрі ально-тех11іч11их можm1востсн 3ІІКІ1аду освіn1. З урахуввнптr 

надзвичоJ!ноУ ситуації то заго;1ьиодсржовних проn1епідеміологіЧІІrLх заходів, о 

також в рамках реалізації права на автономію адміністрація закладу може 
запропо11уваn1 різні підходи щодо орnu1ізації та обліку реалізації освіmього 

процесу, у тому чиспі здіІ!сненоrо з викор11ст:u1ням диставцій11 нх технологій, 

коЛІІ вчитель знаходиться поза межам11 закладу осві'І'и. Тобто адміністрація 

закладу освіти може і має організуваn1, коорднвувати та здііісвюва111 . . 
коптроль за ВІІКОІІІІІІІІЯМ вчителями ОСВІТІІІХ програм. 

НаnрІІКJІОД, для здіі!сr101111я обмі11у ІІRВЧ8JІЬІІІІМІІ мm:ерімамн /110)1\угь 

застосовуватися будь-які пристро"~" то інструменти, зокрема мобільв11J! 

телефон, за допомогою якого можна opra11uyвa111 спільноту в соціальних 

мережах, мобіл~.rІJ1х додатках. Матеріат1 можна 11адс11латн електроІІвою 

11ошто10, розміщувв111 118 вебсаі!ті закладу загальної середньо"~" осві111, зокрема 

відео-уроки або 1;перпоси11В1111я на ннх. 
Також інформуємо, що на.І!б11ижч11м часом MOl-1 планує визначи.ти 

особливості проведення державпоУ підсумкової атестації у 2020 році у зв'язку 
з е11ідсміолоrі•111ою ситуацією, що склмася в УкраіІ1і. · 

Щодо структури 11авчапь11оrо ро"1' 
Часn111ою трСТhОю статrі І О Закону вствиовлено, що освіmіі! 11роцес у 

закладах загмьної середньої освіти завершується не піз1rіше І липня. Як~цо у 

зв'язку з еnідеміолоrіч110У ситуаціє~о в Україні термін дії кара11n1пу буде 

змінено, фаІ(ТІІчr1а тривмість навчальиоrо року може бути ародовжена. 

У такому разі осві111іІ! процес включm1ме аналіз виконання 11авчальн11х 
ирогрtl.\І, з ураху1111н11ям фахт~1ч110 проведених 11ав•1мь11лх занять (у тому чт1сnі 
д11сто11цій110) то результатів 11ав•1а1111я учнів, здобуnrх під час каранnп~у. 

У багатьох закладах заrвпьно"і середньої осві111 весняні кВІ1ікуm1 

заплаповаиі з 23 по 29 березня 2020 року. Пропонуємо стру~.-туру 11авчаль11оrо 
poi..")', в11з11вче11у ЗВІUІадом загальної серед11ьої осві111, залr1wати незмі1u1010. 

Просимо врахуваn1, що під час кщІікулярного періоду не варто 

nepeв1111тa)l,")'Вtln1 учнів домВШJ1і~111 завданнями та даn1 можливіС'І'Ь 
педагоrіч1пrм праців1111кам, у плановому режимі, підготуваn1ся до подмьwої 
д11ста11ціі!110У ро60111. 

Щодо «фіксації» освіт11ьоrо 11роцесу та веде11 11я кпас1111х журналів 

під час "-ора11т111rу 
Авто11омі10 вчителя має бути забезпечено академічною свободою, 

11кл10•1111Оч11 свободу вільного вибору форм, методів і засобів навчання, що 
відповіда~оть освітиlІ! програмі, з метою впровадЖенням авторських методик 
із використанням технологіІІ диствиціІ!ного 11авчав11я. 



Робочі години ВЧJffСІІІІ, икиn забсзпечус диставціl!11е 11авчан11я учнів 

пропонусмо обліковуват11 (рахувати} відповідJ10 до навчального 11авантажен1u 
вчителя та розкладу навчальних 311/ІЯТЬ у закладі заrальяоі середньої освіn1. 
Розклад занять та робочий час вчІІТСІІя о д11стаиціІіному ре-юtмі рекомендуємо 
максимально наблшити до розкладів навчаль11их занять та псrrочноrо реж11му 
роботи. 

Рекомендуємо завершення заnовнсиня шкільної доІІ.)'ментації, зокрема . . . . . -
класних JІ\')'РІІЗЛІВ у друкоВЗІІому ВІІГЛЯДІ, ВІДТерм1нуваТІІ ДО 11ормалІ38ЦІІ 

епідеміологічної ситуації. 
Враховуючи те, що забезпе•1иТІІ внставлення оцінок та фіксації тем у 

жур11ЗJtі 110 11аперових носіях зв безпосередньої лрисуmості у•111ів в режимі 
карnнn1ну не є можлив1rм, вистовлення оцінок та зазначен11я тем слід 
здіІіс11юваТІІ відповідно до безпосередньо проведених навчальних занять у 
диста11ціІіному ре-..~..-имі через еле~..'Тро1111і та інші наявні засоби. 

НtlГІІД)'ємо, що у класному журналі із заз11ачен1uм певної даn1 

фіксуються лнше навчальні заняття, що були фа~..-rично проосдс11і за 

бсзпоссред11ьою учасnо здобувачів освіn1. Водночас, яхщо виконання освіn1іх 

пporpll.\t здіІіснюсться із в11кор11ста111111м тех11олоrій дистаиціnноrо навчання, 

за рішс111u1м закладу освіn1 на відпоаідніП сторінці навчального предмета у 

класному JІ\')'рНВЛі може заз11ачатнся: тематнка навчального матеріалу, 
дом3ш11іх завдань, а також формн роботи (днстанціЙІІі омаАн-консультації, 
відео-уроки, скоПл-конфсренції, тсстуво11и11 то1цо}. 

Під час освіn1.ьоrо процесу із 011користnн11я тсхнолоrіІІ д11сто111tіП11оrо 

нооча111111 може зд.іІІс11юваТІІся оці11ювання результатів наачон1111 здобува•1ів 

осоітн, що наразі фіксуоаn1муться в•111телем (у зручний для нього спосіб), о у 
подальшому будуть занесені до оідпооід1111х сторінок кла.сноrо "''УРІІЗJІ)'. Якщо 
технічні можливості не дозволяють провести оцін1ован11я 11авчаль1111х 

дос11п1снь уч~1ів днстанціІІно, рекомендовано віJtТСрмінуваn1 nого провсдсн1111 

ДО заоерШСІUІЯ спідС)Ііолоrі•1ноі с1nуаціі. 

Зrід110 з lнструкціао з діловодСТВІІ у закладах загальної сереrо1ьої освіти, 
затвердженою наказом МОН від 25 черв1111 2018 року № 676, заресстрова1111м 
о Міністерстві ІОСТІІціі України 11 вересня 2018 року за № 1028/32480. заклад,11 
загал ьноі середньої освіn1 МОJІ\')'ТЬ створ1оваn1 до~..')'менn1 т11мчасовоrо (до 
І О років включно} стро~..')' збсріrв111tя лише в елсктронніІІ формі за умови 

11а11вності відповідного технічного забсзпсчс111111 з урахуванням в11моr 

ЗRКОІІОДВВСТВВ Украї1rи. 

НtlГІІД)'смо, 1цо наочмь11і досяп1е111111 кожної д1rтнrп1 можуть буrи 

доступ11имн лише для її батьків обо зоконн11х представників. 

Щодо окремих п11та11ь трудов11х від11ос1111 та оплаТІІ 11р11ці 

еуміе1111ків 

Зrідно з рішсншм Уряду (протокол № 8 від 18.03.2020) та з мстою 
полереджеиня проивів rрубнх поруше11ь ко11СТІrтуціJ!вого права 11а працю 
працівнн~..ів керіВНJІІ\'nt закладів загальної середньої освіТІІ необхід110 

утр11муваn1ся від звільнен1111 праців1111~..'ів без іхньої зrод11 у період 

залроваджеUl\.11 i..11paimrny на території Укр11ї1111. Також інформусмо щодо 



заборо11и (недо11ущс1111я) звіл.ьнсння 11раців11иків закладів загальної середньої 
освіти державної формJJ власності без іХ11ьої згод~~ у період встановленого 

ка ранти 11у. 

Окрс~10 звертаємо Вашу увагу на те, що умови роботи за сумісництвом 

регламентовано постановою Кабінеrу Міністрів України від 03 квітня 
1993 року № 245 «Про роботу зв суміси11цтвом првцw1111ків державНІіХ 

підпрнємста, установ і орrанізаuій» та спільним nаказом Міністерства праці 

України, Міністерства юстяції Україп11 та М.іністерства фінансів Украj'вл від 

28 червня 1993 poi..-y № 43 <<Про затвердження Положен11я про умови роботи 

за сумісІШцтвом працівників держав11их підприємств, установ і орга11ізацій». 
Відповідно до зазначених вормативно-правов11х актів сумісництвом 

вважається викопаппя працівником, крім осоов11ої, іншої регулярної 

оплачуваної роботи на умова.х трудового договору у вільннІІ від основної 

роботи час на тому ж або іншому підпрнємсrві, установі, організації. Оплата 
праці сумісників провадиться за фа~..-rично виконану роботу. 

Враховуючи, що сумісництво передбачає вико11аи11я праців1111ком 
ос11овної роботи (в цьому ж або іншому закладі), то збережен11я середнього 
заробітку, яке гарантоване праців1111кам відповідно до статті 113 Кодексу 
законів про прац10 Україї111 за час простою, коли в11111~кла вироб1u1ча ситуація, 
нсбезпечла ДJUІ життя ч11 здоров'я праців1111ка або ДJUІ ;подеіі, які його 
ото•1у1оть, і ІІВВКОЛІІШІlЬОГО прІІроДІtОГО ссрсдОО\111~8 11е з Ііого ВІІІІІІ, 
здіІІсиюється 1111ше за ос11ов1111л1 місцем роботи 11раціви11ка. 

З урахува1н1ям пункту 77 Інструкції про порядок обчислення заробіmоІ" 
плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти Украіни 

від 15 ю1і11.1я 1993 року № 102, JІ](ЩО суміс1111к є В'ІІІТСЛСМ і ВІІКОRУЄ п ід час 
кара1гтнну іншу організаціn110-педаrогіч11у роботу омата Ііого праці 
здіnс11юється з розрахунку заробі111ої пла1·и, встановленої при тарнфікації. 

Особи, які здійснюють педагогічну роботу з погодю1110ІО оплатою та в 

обсязі не більше 240 rод1111 на рік, що не вважається сумісrrнцтвом відповідnо 
до Переліку робіт, які не є сумісництвом затвердженого спіль111ш наказом від 
28 червня 1993 рокУ № 43, отр11му1оть заробіmу плаrу за фактично 
відпрадьова1.1нІі та обліковаи11fІ закладом заrа.11 ь11ої середньої освіт11 робочий 
час в межах 11Іжневоrо нава11таже1п1я. 

Доnом.іжно-обслуrову1оч111і персонал закладів загальної середньої 

освіти, які працю1оть за сумісв.ицтвом і в11кону1оть свої трудові обов'язки 
(прибирання, опале111~я) отримують заробі111у маrу оідповідно до умов оплати 
праці вста11овле1111х. у трудових договорах. 

З повагою 

застун111rк Міністра 

5ti~48І•1S8 
"~--·1 47)8 

Л1обом11рn МАНДЗІЙ 
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