Керівникам обласних, Київської міської
військових адміністрацій

Про організацію 2022/2023 навчального року

Шановні колеги!
Міністерство освіти і науки України надсилає інформацію щодо
особливостей організації нового навчального року та рекомендації
першочергових кроків з підготовки до нього.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24 червня 2022 року
№ 711 «Про початок навчального року під час дії правового режиму воєнного
стану в Україні» навчання в закладах загальної середньої освіти розпочнеться в
День знань – 1 вересня. Освітній процес у школах триватиме до 30 червня 2023
року. Заклади фахової передвищої та вищої освіти самостійно визначають дати
початку та завершення навчального року.
Крок 1. Призначити комісії з обстеження закладів освіти на предмет
готовності до організації навчання та забезпечення безпеки учасників освітнього
процесу.
До складу комісій рекомендуємо також включити представників
регіональних підрозділів Державної служби з надзвичайних ситуацій і
Національної поліції. Результатом роботи комісії є підготовка відповідного акту,
який затверджується керівником адміністрації.
Крок 2. Визначити форму організації освітнього процесу.
Організація освітнього процесу залежить від безпекової ситуації в кожному
населеному пункті. Структура і тривалість навчального тижня, навчального дня,
занять, відпочинку між ними, форми організації освітнього процесу визначаються
педагогічною (вченою) радою закладу освіти у межах часу, передбаченого
освітньою програмою, відповідно до обсягу навчального навантаження,
встановленого навчальним планом, та з урахуванням вікових особливостей,
фізичного, психічного та інтелектуального розвитку здобувачів освіти,
особливостей регіону тощо.

Освітній процес в очному режимі запроваджується в приміщеннях або
будівлях закладу освіти тільки в межах розрахункової місткості споруд
цивільного захисту, що можуть бути використані для укриття учасників
освітнього процесу в разі включення сигналу «Повітряна тривога» або інших
відповідних сигналів оповіщення. Якщо потужності споруд цивільного захисту є
недостатніми для укриття всіх учасників освітнього процесу, то освітній процес
може бути організований шляхом розподілу навчального часу в межах годин
(змін) упродовж дня, годин (змін) і днів упродовж тижня, годин (змін), днів та
тижнів упродовж місяця або семестру тощо.
Для підготовки роботи закладів освіти в очному режимі необхідно провести
відповідні заходи з посилення безпеки:
- обов’язкова перевірка закладів освіти та прилеглих до них територій на
наявність вибухонебезпечних предметів;
- перевірка готовності систем оповіщення, зокрема, доступності оповіщення
для дітей з порушеннями зору та слуху (за потребою);
- визначення та позначення шляхів евакуації;
- наявність у кожного закладу освіти відповідно обладнаного укриття для всіх
учасників освітнього процесу;
- створення запасів води та медикаментів;
- проведення тренувань з учасниками освітнього процесу щодо дій у разі
оголошення сигналу повітряної тривоги;
- проведення навчальних занять за темами здоров’язбереження, надання
домедичної підготовки тощо з відповідних дисциплін;
- за можливості підключити в укриттях/бомбосховищах Wi-Fi для
проведення занять під час повітряної тривоги.
Організація освітнього процесу в дистанційному режимі у закладах освіти
на території ведення бойових дій, тимчасово окупованих територіях тощо
запроваджується наказом (розпорядженням) засновника закладу освіти за
погодженням з керівником адміністрації без обов’язкового укладання трудового
договору про дистанційну роботу в письмовій формі, при цьому основною
умовою є своєчасне виконання завдань за посадою.
Дистанційне навчання може забезпечуватися з використанням матеріалів
Всеукраїнської школи онлайн https://lms.e-school.net.ua/.
При дистанційному навчанні заклад освіти самостійно приймає рішення
щодо зняття обмеження на максимальну кількість учнів у класі.
За дистанційною формою робота може виконуватися працівником поза
приміщеннями чи територією власника або уповноваженого ним органу, в будьякому місці за вибором працівника та з використанням інформаційнокомунікаційних технологій.
У разі відсутності організаційних або технічних умов, необхідних для
виконання роботи, оголошується простій щодо окремих працівників або
структурних підрозділів відповідно до статті 34 КЗпП.
Також можливим є організація освітнього процесу за змішаною формою, що
поєднує очний і дистанційний режими. Таке поєднання можливе, наприклад, для

різного виду занять, наприклад, практичні, лабораторні заняття проводяться в
очному режимі, лекційні – в дистанційному. При цьому освітній процес у
початковій школі бажано проводити в очному режимі, враховуючи необхідність
соціалізації дітей.
Форма організації освітнього процесу може змінюватися впродовж
навчального року в залежності від безпекової ситуації тощо.
Крок 3. Забезпечити безпеку усіх учасників освітнього процесу впродовж
начального року.
Керівники закладів освіти мають бути поінформовані про персональну
відповідальність за організацію безпечних умов для здобувачів освіти, наукових,
науково-педагогічних, педагогічних та інших працівників під час освітнього
процесу в закладі освіти.
При організації освітнього процесу в очному або змішаному режимі слід
забезпечити безумовне переривання освітнього процесу, що здійснюється в
будівлі, приміщенні закладу освіти, у разі включення сигналу «Повітряна
тривога» або інших сигналів оповіщення. Учасники освітнього процесу повинні
організовано прослідувати до споруд цивільного захисту і перебувати в них до
скасування тривоги. За можливості, продовжити освітній процес в укритті, а після
відбою тривоги повернутися до приміщення закладу освіти, організувавши
освітній процес з урахуванням необхідного корегування.
Інші особливості організації освітнього процесу в закладах професійної
(професійно-технічної) освіти у 2022/2023 навчальному році визначені у листі
Міністерства освіти і науки України від 29.06.2022 № 1/7234-22, фахової
передвищої і вищої освіти – від 27.06.2022 № 1/7035-22.
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