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У відповідь на Ваш запит повідомляємо таке.
12 жовтня Міністерство освіти і науки скерувало лист керівникам
місцевих органів управління у сфері освіти, керівникам закладів
загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти із
рекомендацією провести осінні канікули з 15 по ЗО жовтня 2020
року
включно,
внісши
для
цього
необхідні
зміни
до
структури/тривалості навчального року.
Варто зазначити, що відповідно до пункту 3 статті 10 Закону України
«Про повну загальну середню освіту» освітній процес у закладах
загальної середньої освіти триває не менше 175 навчальних днів і
закінчується не пізніше 1 липня наступного року. Щодо канікул,
зазначаємо, що у пункті 4 статті 10 цього ж закону йдеться про те,
що тривалість канікул у закладах освіти протягом навчального року
не може становити менше ЗО календарних днів.
Відповідно 12 жовтня 2020 року на позачерговому засіданні
Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних
ситуацій
було
розглянуто
питання
щодо
особливостей роботи закладів освіти в період адаптивного
карантину.
Зокрема, Комісія прийняла рішення рекомендувати закладам
загальної середньої освіти встановити з 15 по ЗО жовтня 2020 року
канікули, у наступний період можливий перехід на дистанційну і
змішану форму навчання з урахуванням епідеміологічної ситуації.
13 жовтня 2020 року на позачерговому засіданні Уряду прийнято
рішення рекомендувати закладам загальної середньої освіти
встановити канікули з 15 до ЗО жовтня, надалі можливий перехід на
дистанційне і змішане навчання з урахуванням епідеміологічної
ситуації, а не закінчення начального року.

Відповідні зміни внесено до постанови КМУ від 22 липня 2020 р.
№ 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених
протиепідемічних заходів на території із значним поширенням
гострої
респіраторної
хвороби
С0УЮ-19,
спричиненої
коронавірусом БАЯБ-СоУ-г».
Окрім того, змінами передбачено, що на території регіону
(адміністративно-територіальної одиниці), на якій установлено
«червоний»
рівень
епідемічної
небезпеки,
забороняється
відвідування закладів освіти здобувачами освіти, крім учнів
(вихованців) спеціальних шкіл, навчально-реабілітаційних центрів за
умови дотримання в них відповідних санітарних і протиепідемічних
заходів та здійснення обов'язкового щоденного контролю стану
здоров'я учнів (вихованців).
Такі додаткові заходи необхідні, щоб мінімізувати безпосередні
фізичні контакти між учасниками освітнього процесу в умовах
стрімкого підвищення рівня захворюваності на С0\/Ю-19, а також
збільшення кількості випадків інфікування педагогічних працівників
та здобувачів освіти.
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