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ДОРУЧЕННЯ
за підсумками проведення обласної серпневої онлайн-зустрічі 

«Освіта Чернігівщини: виклики сьогоденнЛ»

Органам управління у  сфері освіти 
місцевих органів виконавчої влади, 
органів місцевого самоврядування 
Закладам освіти обласного
підпорядкування

1. Створити максимально безпечні умови для всіх учасників освітнього 
процесу у 2022/2023 навчальному році.

2. Провести огляди та обстеження будівель, приміщень, комунікацій 
закладів освіти їх відповідність до чинних стандартів, правил, норм охорони 
праці, про що в закладі мають бути підтверджуючі акти обстеження, акти- 
дозволи, акти оцінки стану готовності.

3. Незалежно від форми організації освітнього йроцесу у кожному закладі 
освіти облаштувати укриття відповідно до вимог законодавства для учасників 
освітнього процесу.

4. Забезпечити додержання прав дітей на освіту незалежно від їхнього 
місцеперебування, безперервність та рівний доступ до навчання з урахуванням 
безпекової ситуації в конкретному населеному пункті.

5. Розробити та затвердити маршрути підвозу учнів до місць навчання з 
урахуванням безпечних умов перевезення, наявного шкільного транспорту та 
можливості заключения договорів з перевізниками для підвозу учнів до шкіл.

6. Сприяти вирішенню питання забезпечення педагогічними кадрами 
закладів освіти та реалізації постанови Кабінету Міністрів України від 
ЗО травня 2018 року № 417 «Деякі питання реалізації права осіб на 
першочергове зарахування до закладів вищої (фахової передвищої) медичної, 
мистецької та педагогічної освіти за державним (регіональним) замовленням».

7. Максимально зберегти мережу закладів освіти.
8. Продовжити роботу щодо відновлення «пошкоджених закладів освіти.

Протягом 2022/2023 навчального року
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Чернігівському обласному інституту 
післядипломної педагогічної освіти імені 
К.Д. Утинського

1. Забезпечити надання методичної допомоги педагогічним працівникам 
щодо організації здобуття освіти за дистанційною (змішаною) формою в 
закладах освіти області в умовах воєнного стану.

2. Сприяти професійному зростанню педагогічних працівників шляхом 
організації підвищення кваліфікації.

3. Здійснювати системний методичний супровід інклюзивно-ресурсних 
центрів щодо психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми , 
потребами.

Протягом 2022/2023 навчального року

Микола КОНОПАЦЬКИЙ


