Нові нормативні
акти у сфері освіти

Указ Президента України «Про Національну стратегію
розбудови безпечного і здорового освітнього середовища
у новій українській школі» від 25.05.2020 № 195/2020

Мета Національної стратегії — формувати безпечні,
комфортні та здорові умови навчання в закладах освіти,
освітнє середовище, яке забезпечує оволодіння учнями
компетентностями, необхідними для життя, формування
культури безпечної та здорової поведінки.

Для реалізації стратегічних цілей Нацстратегії
ЗЗСО мають виконати завдання:

формувати в учасників освітнього процесу звички здорового харчування, фізичної активності, безпечної комунікації;
упроваджувати принцип недискримінації;
створити можливості користуватися спортивними залами і майданчиками, басейнами тощо;
удосконалити механізм надання медичних послуг дітям шкільного віку, медпрацівники повинні інформувати учнів з питань здоров’я;
удосконалити систему організації харчування;
упровадити міжнародні програми з протидії проявам насильства та булінгу (цькування) і запобігати їм, удосконалити механізм психологічного
супроводу та підтримки;
проводити ефективні інформаційні кампанії щодо здорового та безпечного способу життя, вакцинації, профілактики інфекційних та
неінфекційних захворювань, протидії поширенню серед дітей та підлітків звичок, небезпечних для їх фізичного або психічного здоров’я.

Реалізувати
Національну
стратегію
передбачають
протягом
2020
—
2024
років.
КМУ
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Постанова КМУ «Про затвердження Програми діяльності
Кабінету Міністрів України» від 12.06.2020 № 471

У Програмі діяльності КМУ визначено завдання для
МОН для забезпечення:






доступної та якісної дошкільної освіти;
розвитку НУШ;
сучасної професійної освіти;
якісної вищої освіти та розвитку освіти дорослих;
розвитку науки та інновацій.

Наказ МОН «Про проведення всеукраїнського конкурсу
«Учитель року — 2021» від 09.06.2020 № 777
«Керівник закладу освіти», «Математика»,
«Трудове навчання», «Українська мова
та література»

Номінації конкурсу

Конкурс пройде в три тури:

 листопад 2020 року;
 грудень 2020 року — лютий 2021 року;
 квітень 2021 року

Реєстрація педагогів для участі в конкурсі
триватиме з 14 вересня по 04 жовтня 2020 року.

Наказ МОН «Про внесення змін до Календарного плану
підготовки та проведення в 2020 році зовнішнього незалежного
оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної
загальної середньої освіти» від 20.05.2020 № 664

Календарний план доповнили пунктами 16–43, зокрема про:





дати провдення ЗНО;
організацію роботи пунктів перевірки на базі ЗЗСО;
розміщення на інформаційних сторінках учасників ЗНО результатів;
передання закладам освіти відомостей результатів ДПА
в електронному вигляді;
 проведення додаткової сесії ЗНО

Лист МОН «Щодо методичних рекомендацій з організації
психолого-педагогічного консиліуму для проведення повторної
комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку
дитини» від 16.06.2020 № 1/9-328

Консиліум проводять на підставі заяви батьків або
представників дитини. У методрекомендаціях визначено:

законних

 хто має входити до складу консиліуму обов’язково та яких фахівців
варто залучити за потреби;
 права батьків та дії керівника ІРЦ, якщо батьки не погоджуються
з висновком;
 порядок проведення засідання консиліуму

Лист МОН «Щодо закупівлі ділової документації для закладів
загальної середньої освіти» від 02.06.2020 № 1/9-295

Втратили чинність пункти 4 і 5 наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
України «Про затвердження єдиних зразків обов’язкової ділової документації
у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності» від 10.05.2011
№ 423. Зміни внесено наказом МОН від 01.06.2020 № 725.
Під час закупівлі обов’язкової ділової документації за кошти державного і місцевих
бюджетів подання учасниками конкурсних торгів свідоцтв про визнання
відповідності педагогічним вимогам не надає учасникам жодних конкурентних
переваг. А ДНУ «ІМ3О» не видачає нові свідоцтва

Лист МОН «Щодо організації роботи закладів позашкільної
освіти» від 29.05.2020 № 1/9-292

На території регіонів із сприятливою епідемічною ситуацією з 1 червня 2020 року
дозволено в закладах освіти відвідувати заняття в групах не більше ніж 10 осіб.
Проте упродовж карантину заборонено проводити масові заходи з кількістю
учасників більше ніж 10 осіб.
Рішення про відновлення або припинення роботи закладу позашкільної освіти
в умовах послаблення протиепідемічних заходів приймає засновник (власник)
закладу з урахуванням рішення регіональної комісії з питань техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
У листі — рекомендації, як організувати безпечний освітній процес у закладах
позашкільної освіти

Лист МОН «Щодо можливостей використання сервісів для
дистанційного навчання» від 28.05.2020 № 1/9-291

Компанія Google пропонує закладам освіти безплатно отримати доступ
до GSuite для набору безкоштовних інтерактивних інструментів
та сервісів Google, розроблених спеціально для дистанційного навчання.
Зареєструватися можна за посиланням gsuite.google.com/signup/edu

