
ЗАТВЕРДЖУЮ 
Заст^рвйж^чальника 
Управлінн^р^віти Шевченк 
районної в місрі Києві держ 

І Г ч і Щ Ж / і І.МУЦЕІ 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ^ Г ^ 
онлайн - наради заступників керівників закладів загальної сер< 

освіти 

10.12.2020 Київ, РУО 
14.00 (вул.Зоологічна, 

івської 
звної 

пео 

гдньої 

І-А) 1. Про організоване закінчення І семестру 2020-2021 
навчального : 
- лист РУО від 04.12.2020 № 33-02-3093 «Щодо організованого 
завершення 2020-2021 навчального року; 

Тетян 
п о п е 

і 
>ВА 

2. Про роботу закладів загальної середньої освіти в 
автоматизованій системі «Реєстр дітей м. Києва» та програмному 
продукті «Електронний класний журнал»: 

- протокол доручень заступника голови КМДА 
В.Мандріївського № 005-36 напрацьваний під час ннаради 
з питань цифролізації освітнього процесу та системи 
освітнього мненджменту 25.11.2020 

Тетян 
п о п е 
Андрі 

і 
)ВА 
Й РЕСЛЕР 

2. Про формування внутрішньої системи забезпечення якості 
освіти у ззсо району: 
- наказ МОН від 30.11.2020 № 1480 «Про затвердження 
Методичних рекомендацій з питань формування внутрішньої 
системи забезпечення якості освіти у ззсо» 

Тетян 
п о п е 
(презє 

а 
)ВА 
нтація) 

3. Про облік дітей та здобувачів освіти в ззсо району під час 
карантинних обмежувальних заходів та організації навчання з 
використанням дистанційних технологій: 
- постанова КМУ від 13.09.2017 № 684 «Про затвердження 
Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та 
учнів»; 
- наказ МОН від 28.03.2020 № 722 у редакції наказу МОЗ від 
17.09.2020 № 2122 «Стандарти медичної допомоги 
«Короновірусна хвороба (СОУЮ-19) "; 
- лист МОН від 24.09.2020 № 1/9-539 «Щодо окремих питань 
відвідування ззсо учнями, які перебували на самоізоляції»; 
- лист МОН від 28.08.2020 № 1/9-490 «Щодо створення 
безпечних умов організації освітнього процесу у 2020-2021 

Олені 
ХОМ 

Тетян 
ПОП( 

іНКО 

а 
)ВА 



навчальному році»; 
- лист ДОН від 02.09.2020 № 063-4866 «Про інформування» 
- лист ДОН від 16.09.2020 № 063-5323»щодо заходів 
епідрозслідування»; 

4. Про трансформацію закладів загальної середньої освіти (зміни 
до перспективного плану трансформації ззсо району): 
- обговорення проекту постанови КМУ «Про затвердження 
Положення про ліцей» 

Тетян; 
п о п е 

і 
ІВА 

5. Про закріплення територій обслуговування за закладами 
загальної середньої освіти (проект розпорядження) 

Андрі: ІРЕСЛЕР 

6. Про заборону обігу коштів та забезпечення інформаційної 
прозорості закладів освіти Шевченківського району (наказ РУО 
від 17.09.2019 №287) 

Тетян; 
п о п е 

і 
ВА 

7. Про санітарний регламент для закладів загальної середньої 
освіти (наказ МОЗ від 25.09.2020 № 2205 «Про затвердження 
Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти» 

Тетян; 
п о п е 

і 
ВА 

9. Різне 

УХВАЛИЛИ: 
1. Відділу загальної середньої та позашкільної освіти (І.МУЦЕЬІКО): 
1.1. Забезпечити надання методичних рекомендацій керівникам ЗЗС 3 району 

з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості 
ззсо, впровадження Санітарного регламенту для закладів 
середньої освіти. 

1.2. Здійснити до 15.01.2021 року моніторинг стану організац 
здобувачів освіти у ЗЗСО (рух учнів за І семестр 2020-202 Ін.р.). 

1.3. Надати для затвердження голові Шевченківської районної в міїсті Києві 
державної адміністрації проект розпорядження «Про заі 
територій обслуговування за закладами загальної середньої освіти». 

1.4. Оприлюднити на сайті управління освіти проект розпорядження «Про 
закріплення територій обслуговування за закладами загальної середньої 
освіти». 

2. Керівникам закладів загальної середньої освіти: 

освіти у 
[загальної 

ї обліку 

ріплення 

2.1. Завершити 24.12.2020 року І семестр 2020-2021 навчального року: 
провести роботу щодо здійснення семестрового оцінювання навчальних 



2.2. 

2.3. 

2.4. 

2.5. 

2.6. 

2.7. 

2.8. 

2.9. 

2.10. 

2.11. 

2.12. 

2.13. 

загальної 
0.11.2020 

досягнень учнів, привести у відповідність до нормативних вимо| шкільну 
документації. 
Забезпечити контроль за станом ведення класних журналів та їх 
збереження як архівних документів. 
Продовжити роботу щодо актуалізації карток здобувачів освіти ^ «Реєстрі 
дітей міста Києва». 
Забезпечити формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти 
відповідно до Методичних рекомендацій з питань формування 
внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах 
середньої освіти, затверджених наказом МОН України від З 
№ 1480. 
Забезпечити виконання пунктів 10-13 постанови КМУ Україйи від 13 
вересня 2017 року № 684 «Про затвердження порядку ведення обліку 
дітей дошкільного, шкільного віку та учнів» та статей 1-4 розділу III 
«Переведення учнів між закладами освіти» наказу МОН України від 
16.04.2018 № 367 «Про затвердження Порядку зарахування, відр 
та переведення учнів до державних та комунальних закладів о 
здобуття повної загальної середньої освіти». 
Постійно контролювати відвідування здобувачів освіти навчальних 
занять. 
Забезпечити виконання нормативних документів з питань пр 
епідрозслідування в ззсо у випадках підтвердження корон 
хвороби СОУГО - 19 серед учасників освітнього процесу. 
Керівникам ЗЗСО: № 61, Медичний ліцей, Київський французький ліцей 
гімназія «Престиж», гімназія «Наше майбутнє», ПЗЗСО «Ай 

ахування 
світи для 

Скул», ліцей «Унікум», ліцей «Фокскул», ліцей «Греміум» до 15.12.2020 
року надати до управління освіти інформацію про рух учнів відповідно до 
статті 11 постанови КМУ від 13.09.2017 № 684 «Про порядок ведення 
обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів». 
Керівникам ЗЗСО: № 1, № 138, № 135 до 15.12.2020 року привести у 
відповідність до другого абзацу статті 11 постанови КМУ від 13.09.2017 
№ 684 «Про порядок ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та 
учнів». 
Не допускати безпідставного відрахування здобувачів освіти. Н|е пізніше 
15 числа наступного місяця надавати до управління освіти дані 
здобувачів освіти, які відраховані в установленому порядку. 
Вжити організаційні заходи щодо виконання «Плану трансформації 
закладів загальної середньої освіти Шевченківського району м. Києва», а 
саме: поступове переоформлення установчих документів, забезпечення 
прозорості та інформаційної 
вищезазначеного питання. 
Довести до всіх учасників 

відкритості закладів освіти 

освітнього процесу, забезпечити 
закладів оприлюднення та дотримання Санітарного регламенту для 

загальної середньої освіти. 
Схвалити до 11.01.2020 року на педагогічних радах, затвердити Іта внести 
зміни до режимів роботи закладів освіти у II семестрі 2020-2021 н.р.(у 

введення 
овірусної 

Ті Степ 



22 

разі потреби) згідно з Санітарним регламентом для закладів 
середньої освіти, затвердженим наказом МОЗ від 25.09.2020 № 

2.14. Забезпечити виконання наказу управління освіти від 17.09.201 
«Про заборону обігу коштів та забезпечення інформаційної п 
закладів освіти Шевченківського району». 

2.15. Взяти до уваги лист Міністерства цифрової трансформації 
27.11.2020 № 1/06-2-6306 щодо експериментального 
застосування в електронному вигляді інформації, що міс|г: 
мобільному додатку «Дія». 

загальної 
05. 

9 № 287 
юзорості 

Укр. іаіни від 
проекту 

иться в 


