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Керівникам відділів освіти
райдержадміністрацій,
територіальних громад
Керівникам закладів обласного
підпорядкування,
фахової передвищої, професійнотехнічної, вищої освіти
Директорам ІРЦ

Про організацію освітнього процесу
в закладах освіти під час «жовтого»
рівня епідемічної небезпеки
Відповідно до пункту 1.2. рішення обласної комісії з питань техногенноекологічної безпеки і надзвичайних ситуацій облдержадміністрації від
21.09.2021 № 24 на території Львівської області з 00:00 год. 23.09.2021 діють
карантинні обмеження, визначені постановою Кабінету Міністрів України від
09.12.2020 № 1236 (зі змінами) для «жовтого» рівня епідеміологічної небезпеки.
(протокол комісії додається).
Згідно з пунктом 1.6. зазначеного рішення та листа Міністерства освіти і
науки України (додається) здобувачі освіти припиняють відвідування закладів
освіти, крім здобувачів дошкільної освіти, учнів спеціальних закладів освіти та
1-4 класів закладів загальної середньої освіти, а також крім закладів освіти, в
яких не менше як 80 відсотків працівників мають документ, що підтверджує
отримання повного курсу вакцинації, чи міжнародний, внутрішній сертифікат
або іноземний сертифікат, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією
дозою дводозної вакцини (жовті сертифікати), або однією дозою однодозної
вакцини чи двома дозами дводозної вакцини (зелені сертифікати), які включені
Всесвітньою організацією охорони здоров’я до переліку дозволених для
використання в надзвичайних ситуаціях, негативний результат тестування
методом полімеразної ланцюгової реакції або одужання особи від зазначеної
хвороби, чинність якого підтверджена за допомогою Єдиного державного
вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка
Порталу Дія.
Конституцією України гарантується право здобувачам освіти на здобуття
повної загальної середньої освіти.
Відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту»

2
навчальний рік триває 175 днів. Педагогічною радою приймається рішення про
форму навчання у закладі освіти.
Департамент освіти і науки облдержадміністрації упродовж 2020-2021
року проводив навчання та надавав методичні рекомендації для педагогічних
працівників закладів освіти щодо дистанційного навчання. З метою
забезпечення і гарантування прав здобувачів освіти на отримання якісної освіти
будуть створені комісії, які здійснюватимуть перевірку організації та
проведення дистанційної форми навчання. За результатами роботи комісій
прийматимуться відповідні управлінські рішення.
Для збереження очної форми навчання і надання якісних освітніх послуг
здобувачам освіти департамент освіти і науки облдержадміністрації рекомендує
активізувати і прискорити процес вакцинації працівників закладів освіти.
Звертаємо увагу на неухильне дотримання санітарно-гігієнічних вимог
при організації очної форми навчання відповідно до постанови головного
санітарного лікаря від 06.09.2021 № 10 «Про затвердження протиепідемічних
заходів у закладах освіти на період карантину у зв’язку з поширенням корона
вірусної хвороби COVID-19».
Додатки: 1. Лист МОНУ на 2 арк. в 1 прим.
2. Протокол позачергового засідання комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій облдержадміністрації
від 21.09.2021 № 24 на 10 арк. в 1 прим.
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