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На №

від

Керівникам місцевих органів управління
освітою райдержадміністрацій, Чернівецької
міської ради,
об’єднаних територіальних
громад
Директорам закладів освіти
комунальної
власності Чернівецької обласної ради

Департамент освіти і науки обласної державної адміністрації направляє
для керівництва у роботі лист Директорату дошкільної, позашкільної та
інклюзивної освіти Міністерства освіти і науки України «Щодо забезпечення
прав дітей під час карантину у закладах освіти з цілодобовим проживанням»,
що додається.
Додаток: на 3 арк.

Директор Департаменту

Світлана ПРІНЬКО
Степан ЩЕРБАНОВИЧ 52-62-27
http://centr.cv.ua/?cat=3

Людвига ЦУРКАН

Додаток до листа ДОН від

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Директорат дошкільної, позашкільної та інклюзивної освіти
______________ пр. Перемоги, 10 м. Київ, 01135, тел.(044)481-32-39, e-mail: inclusion@mon.gov.ua______________

Керівникам департаментів (управлінь)
освіти і науки обласних, Київської
міської державних адміністрацій
Керівникам закладів освіти
Щодо забезпечення прав дітей
під час карантину у закладах
освіти з цілодобовим проживанням
З метою запобігання розгортанню нової хвилі захворюваності після
новорічних свят Кабінетом Міністрів України ухвалено постанову «Про
встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних
заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої
респіраторної хвороби СОУШ-19, спричиненої коронавірусом 8АИ8-СоУ-2»
від 09 грудня 2020 року № 1236.
Відповідно до ухваленої постанови, з 8 до 24 січня включно 2021 року на
період дії посиленого карантину забороняється, зокрема відвідування закладів
освіти, крім закладів дошкільної освіти та спеціальних закладів загальної
середньої освіти, проведення будь-яких розважальних, спортивних або
культурних масових заходів.
Традиційно зимові канікули у закладах загальної середньої освіти
розпочинаються з 25 грудня, а другий навчальний семестр розпочинається з 11
січня. Таким чином, з 25 грудня 2020 року по 24 січня 2021 року учні, які
проживали у пансіонах(інтернатах) закладів загальної освіти, мають
повернутися у свої родини, крім дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування.
З метою убезпечення порушення в канікулярний та карантинний період
прав дітей у родинах, які перебувають у складних життєвих обставинах,
просимо керівників закладів загальної середньої освіти направити листи у
відповідні органи місцевої влади та органи місцевого самоврядування щодо
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Законом України «Про освіту» заклади освіти наділені автономією, що
полягає в їх самостійності, незалежності та відповідальності у прийнятті рішень
щодо академічних (освітніх), організаційних, фінансових, кадрових та інших
питань діяльності, що провадиться в порядку та межах, визначених законом.
Законом України «Про повну загальну середню освіту» керівнику
закладу загальної середньої освіти надано право визначати режим роботи
закладу освіти та встановлювати дати канікул.
З урахуванням епідеміологічної ситуації в регіоні педагогічна рада
спеціального закладу загальної середньої освіти може прийняти рішення, щодо
продовження освітнього процесу на період карантинних обмежень з 11. 01.
2021 по 24. 01. 2021 року, використовуючи технології дистанційного навчання
відповідно до нового Положення про дистанційну форму здобуття повної
загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки
України від 08.09.2020 № 1115, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
28 вересня 2020 року за № 941/35224.
Зазначеним Положенням врегульовано можливість організації змішаного
навчання, а також використовувати технології дистанційного навчання для
надання додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових послуг
для осіб з особливими освітніми потребами. Положення передбачає, що під час
дистанційного навчання мають створюватися умови для забезпечення
повноцінної участі в освітньому процесі осіб з особливими освітніми
потребами з обов’язковим урахуванням індивідуальної програми розвитку.
Для навчання дітей з порушеннями інтелектуального розвитку в умовах
дистанційного навчання Інститутом спеціальної педагогіки імені Миколи
Ярмаченка НАГІН України розроблено навчально-методичний посібник
«Порадник батькам: практичні рекомендації під час дистанційного навчання
дітей з інтелектуальними порушеннями».
Авторами висвітлено питання організації та методичного супроводу
навчання дітей в домашніх умовах; представлено для ознайомлення батькам
покрокові інструкції та пам’ятки щодо адаптації та подачі навчального
матеріалу, важливі корекційні прийоми, які необхідно використовувати в
процесі дистанційного навчання, виконання домашніх завдань з дітьми, які
мають
різні
інтелектуальні
можливості.
Режим
доступу:
http://ispukr.org.ua/?p=5762&fbclid=IwARlym4 Fg0pcPSkif6poxTrEELbdS wK3p
Xq86sRwBvDQzWO2d8TixWCW K#.X6ph60zZHl: http://lib.iitta.gov.ua/721765
Керівникам закладів освіти, де постійно проживатимуть учні(вихованці),
а також спеціальних шкіл та навчально-реабілітаційних центрів, у яких
навчання дітей з особливими освітніми потребами розпочнеться після
завершення канікул (11 січня 2021 року) встановити режим роботи у закладах
освіти з урахуванням рівня епідемічної небезпеки, рішень тимчасових обласних
протиепідемічних комісій та розробити:
гнучкі графіки роботи працівників, зокрема графіки роботи медичного
персоналу, з метою забезпечення належного медичного обслуговування,

щоденного здійснення моніторингу стану здоров'я дітей та персоналу,
санітарно-епідеміологічної ситуації в закладі;
алгоритми дій у випадку виникнення підозри на спалах коронавірусної
інфекції.
Забезпечити спеціальні приміщення для ізоляції дітей на період
карантину (у разі повернення (влаштування) за скеруванням органу у справах
дітей), які опинились у складних життєвих обставинах і потребують
влаштування до закладу та забезпечити:
дезінфікуючими засобами та засобами особистої гігієни, захисними
матеріалами (маски, гумові рукавички) для всіх осіб, які перебувають у закладі
освіти;
медичними
препаратами,
жарознижуючими,
противірусними
препаратами, термометрами в повному обсязі;
проведення профілактично-роз'яснювальної роботи з учнями щодо
важливості суворого дотримання ними правил особистої гігієни та санітарії".
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