Протокол № 7
селекторної наради керівників закладів освіти Лебединської міської
територіальної громади
від 30.08.2022 року

Порядок денний
1. Вступне слово – т.в.о. начальника управління освіти, молоді та спорту
виконавчого комітету Лебединської міської ради. Тетяни Гримайло.
2. Вітальне слово заступника міського голови Олени Кірєєвої.
3. Організація освітнього процесу у закладах загальної середньої освіти
Лебединської міської територіальної громади у 2022-2023 навчальному році.
(Доп. Вікторії Нечипоренко)
4. Організація освітнього процесу у закладах дошкільної освіти громади.
(Доп. Любов Влезько)
5. Організація безпечного освітнього середовища в закладах освіти.
(Доп. Сергій Яненко)
6. Якісна освіта в умовах воєнного стану – вимога часу.
(Доп. Світлана Шульчевська)
3. Організація освітнього процесу у закладах загальної середньої освіти
Лебединської міської територіальної громади у 2022-2023 навчальному
році.
По третьому питанню слухали провідного спеціаліста Управління
освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Лебединської міської ради
Нечипоренко В.А.
Присутні були ознайомлені із нормативно-правовими актами,
відповідно до яких буде забезпечений освітній процес у 2022-2023
навчальному році. Крім того до відома присутніх було доведено, що на
період тривалості воєнного стану призупиняється дія положення частини
третьої статті 10 Закону України «Про повну загальну середню освіту» в
частині тривалості освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти
не менше 175 навчальних днів. У зв’язку із переходом у 2022 році на
дистанційну форму навчання, рекомендовано на початку 2022-2023
навчального року виявити рівень опанування учнями навчального матеріалу,
яким вони оволоділи в умовах воєнного часу самостійно або із
використанням технологій дистанційного навчання (виступ додається).
УХВАЛИЛИ:
1. Спеціалісту Нечипоренко В.А. узагальнити інформацію про початок
навчального року та надати інформувати Департамент освіти і науки
Сумської ОДА.

2. Керівникам закладів освіти громади:
2.1. Здійснювати постійний контроль щодо організації освітнього
процесу у підпорядкованому закладі.
2.2. Тримати постійний зв’язок із батьками дітей, які перебувають за
кордоном.
2.3. При складанні розкладу занять враховувати побажання батьків
учнів, які перебувають за кордоном щодо навчання цих дітей у
другу зміну у закладах освіти громади.
4. Організація освітнього процесу у закладах дошкільної освіти громади.
По четвертому питанню слухали спеціаліста Управління освіти, молоді
та спорту виконавчого комітету Лебединської міської ради Влезько Л.М.
Вона довела до відома присутніх, що Міністерством освіти і науки
розроблений наказ від 27 липня 2022 року № 1/8504-22 «Про окремі питання
діяльності закладів дошкільної освіти у 2022/2023 навчальному році», що
містить інформацію про організацію освітнього процесу в ЗДО в умовах
воєнного стану та надає відповідні роз’яснення (виступ додається).
УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію про організацію освітнього процесу у закладах
дошкільної освіти громади взяти до відома.
2. Розпочати новий навчальний рік в закладах дошкільної та
позашкільної освіти з 1 вересня 2022 року в дистанційній формі та
здійснювати освітню діяльність відповідно до методичних рекомендацій.
5. Організація безпечного освітнього середовища в закладах освіти.
По п’ятому питанню слухали інженера з охорони праці Управління
освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Лебединської міської ради
Яненко С.П.
Він ознайомив присутніх із станом проведення робіт по облаштуванню
ПРУ та укриттів у закладах освіти Лебединської міської територіальної
громади (виступ додається).
УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію «Про Організацію безпечного освітнього середовища в
закладах освіти» взяти до відома.
2. Підтримувати укриття в належному стані.
3. Дотримуватися алгоритму дій під час отримання сигналів
«Повітряна тривога» та «Ракетний обстріл».
6. Якісна освіта в умовах воєнного стану – вимога часу.
По шостому питанню слухали представника Управління служби якості
освіти в Сумській області Шульчевську С.Є.

Вона зазначила, що функціонування системи освіти в умовах воєнного
стану характеризується інтенсивним пошуком нових підходів до навчання,
інноваційних форм організації освітнього процесу, ефективних педагогічних
та інформаційних технологій. Саме тому підтримка активного упровадження
інновацій в освітню галузь під час війни стала одним із ключових напрямів
роботи Управління служби якості освіти в Сумській області. Варто
зазначити, що в цей складний час і самі освітяни стали більш активно вести
пошук шляхів вирішення проблем в організації навчання здобувачів освіти.
Багато закладів освіти відкрили у вільному доступі платформи зі своїми
навчальними матеріалами.
УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію «Якісна освіта в умовах воєнного стану – вимога часу»
взяти до відома.
Т.в.о. начальника

Тетяна ГРИМАЙЛО

