
Протокол №4  

онлайн - засідання педагогічної ради 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №57 

  

29 жовтня  2021р. 

Присутні: 

 

Голова:  Денисенко В.Ю. 

Секретар: Мороз С.В. 

Педагогічні працівники школи  (63 особи) 

Відсутні: 1  

 

Порядок денний: 

1. Про організацію освітнього процесу в школі у  форматі дистанційного 

навчання в період обмежувальних протиепідемічних заходів з 01 листопада 

2021 року. 

Директор школи В.Денисенко 

 

2. Про рекомендації уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 

«Щодо захисту персональних даних під час дистанційного надання освітніх 

послуг» 

 Заступник директора з НВР Киянець З.О. 

3. Про обов’язковість профілактичних щеплень. 

Заступник директора з НВР Мельник Т.М. 

І.По першому питанню слухали: 

директора школи Денисенка Віктора Юрійовича, який ознайомив присутніх з 

пунктом 5 Протоколу Постійної  кoмiciї з питань техногенно-екологiчноi безпеки 

та надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) вiд 28.10.2021 №68, наказом Департаменту 

освіти і науки виконавчого органу київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) від 29.10.2021 №166 «Про організацію освітнього 

процесу в закладах освіти міста Києва в умовах «червоного» рівня епідемічної 

небезпеки»  

 

Педагогічна рада прийняла рішення: 

 

1. Прийняти до відома інформацію директора школи Денисенка В.Ю.. 

2. Здійснювати освітній процес у закладі (для учнів 1-11 класів) з 

використанням технологій дистанційного навчання  з 01.11.2021р.  в умовах 



«червоного» рівня епідемічної небезпеки» (наказ Департаменту освіти і науки 

виконавчого органу київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 29.10.2021 №166 «Про організацію освітнього процесу в 

закладах освіти міста Києва в умовах «червоного» рівня епідемічної небезпеки».  

2. Адміністрації закладу під час карантину забезпечити організацію освітнього 

процесу із використанням технологій дистанційного навчання, враховуючи 

пропозиції для закладів освіти в «червоному» рівні епіднебезпеки та вимоги 

постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 року №1236 «Про 

встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних 

заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (зі 

змінами). 

3. Запровадити дистанційну форму роботи педагогічних  працівників школи 

у період з 01 листопада 2021 року до особливого розпорядження.  

4. Для проведення уроків у форматі дистанційного навчання дотримуватися  

існуючого розкладу занять.   

5. Продовжувати роботу згідно календарного планування з урахуванням 

вимог до організації роботи з технічними засобами навчання відповідно до 

Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти, затвердженого 

наказом МОЗ України №2205 від 25 вересня 2020 року 

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1111-20#Text) 

6.Провести серед учасників освітнього процесу роз’яснювальну роботу щодо: 

6.1. організації освітнього процесу з використанням освітніх технологій 

дистанційного навчання, можливості використання електронних освітніх ресурсів 

для забезпечення неперервного навчання, тощо; 

6.2. обов’язковості профілактичних щеплень працівників школи №57 проти 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої крона вірусом SARS-CoV-

2, на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України. 

7. Оприлюднити на сайті школи всю необхідну інформацію про режим роботи 

школи №57 в період карантину, розклад занять тощо. 

 

ІІ. По другому питанню слухали: 

заступника директора з навчально-виховної роботи Киянець З.О. яка 

ознайомила всіх присутніх з рекомендаціями уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини «Щодо захисту персональних даних під час дистанційного 

надання освітніх послуг». Зоя Олександрівна підкреслила що завдяки 

різноманітним месенджерам комунікація між суб’єктами освітньої діяльності 

стала зручнішою та доступнішою. Вчителями створено чати для спілкування з 

метою донесення загальної інформації, що стосується всіх учасників спілкування. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1111-20#Text


Проте адміністраторам таких груп і решті учасникам потрібно контролювати 

характер та обсяг інформації, що в них публікується.  

Киянець З.О. наголосила на необхідності пам’ятати про повагу до 

приватного життя та не допускати розголошення конфединційної інформації.  

 

Педагогічна рада прийняла рішення: 

1. Прийняти до відома отриману інформацію.  

2. Всім учасникам освітнього процесу не забувати, що порушення законодавства 

у сфері захисту персональних даних, в тому числі за недодержання 

встановленого законодавством порядку захисту персональних даних, що може 

призвести до незаконного доступу до них або порушення прав суб’єкта 

персональних даних, частиною статті 188-39 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення, передбачена адміністративна 

відповідальність. 

 

ІІІ. По третьому питанню слухали: 

 заступника директора школи з навчально-виховної роботи Мельник Т.М., 

яка ознайомила присутніх зі змістом  статті 46 КЗпП України та статті  12 Закону 

України «Про захист населення від інфекційних хвороб» від 06.04.2000 №1645-ІІІ., 

наказом Міністерства охорони здоров’я України від 04.10.2021 №2153 «Про 

затвердження Переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких 

підлягають обов’язковим профілактичним щепленням».  

 

Педагогічна рада прийняла рішення: 

1. Прийняти до відома інформацію заступника директора з НВР Мельник Т.М. 

2. Врахувати у роботі школи №57 вимоги  наказу Міністерства охорони 

здоров’я України від 04.10.2021 №2153 «Про затвердження Переліку 

професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають 

обов’язковим профілактичним щепленням». 

 

Всі рішення прийнято одноголосно.  

Голова педагогічної ради 

 

Віктор Денисенко 

 

 


