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Кабінет Міністрів України
Голові Комітету з питань освіти, науки та
інновацій Верховної Ради України
С.В. Бабаку
В.о. Міністра освіти і науки України
С.М. Шкарлету

Депутатам Верховної Ради України
Львівська обласна організація профспілки працівників освіти і науки
України звертається з приводу необхідності забезпечення державою захисту
педагогічних, науково-педагогічних та інших працівників закладів освіти, які
здійснюють та забезпечують освітній процес в умовах оголошеного Кабінетом
Міністрів України карантину у зв’язку з гострою респіраторною хворобою
COVID-19, спричиненою коронавірусом SARSCoV-2.
Відповідно
до
Тимчасових
рекомендацій
щодо
організації
протиепідемічних заходів у закладах освіти та гуртожитках в період карантину
у зв'язку із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), затверджених
постановами Головного державного санітарного лікаря України від 22.08.2020
№ 50 та від 04.08.2020 № 48 і розроблених Міністерством освіти і науки
України Рекомендацій стосовно організації роботи закладів освіти у 2020-2021
навчальному році, рішення щодо особливостей організації освітнього процесу у
закладах загальної середньої, професійно-технічної, дошкільної освіти в умовах
«зеленого», «жовтого», «помаранчевого» рівнів епідемічної безпеки приймає
педагогічна рада закладу освіти з урахуванням цих Тимчасових рекомендацій.
В умовах, що склалась вважаємо що організація освітнього процесу в
умовах карантину має бути врегульована державними нормативно-правовими
актами, а не локальними рішеннями закладів освіти, до того ж без відповідного
фінансового забезпечення.
Вкрай необхідним є розроблення та затвердження відповідним наказом
Міністерства освіти і науки України спільно з Міністерством охорони здоров'я
чіткого алгоритму дій у закладах освіти при реалізації протиепідемічних
заходів та на випадок інфікування респіраторною хворобою COVID-19
учасників навчально-виховного процесу.

В умовах нового формату освітньої діяльності, зумовленого
епідеміологічною ситуацією, на педагогів, зокрема учителів, викладачів,
вихователів, окрім функцій здійснення освітнього процесу, покладено ще й
завдання щодо організаційних заходів його забезпечення в умовах
дистанційного навчання, різноманітних комунікацій з учнями та їхніми
батьками, що призводить до підвищення інтенсифікації праці, складності та
напруженості у роботі.
Окрім цього, постійний та тривалий контакт педагогів з вихованцями та
учнями закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійнотехнічної освіти та їхніми батьками, а також зі студентами закладів вищої та
передвищої освіти, підвищує ризик захворювання працівників освіти на
коронавірусну хворобу.
Для вирішення зазначеної проблеми необхідно запровадити обов'язкове
державне страхування на випадок захворювання коронавірусною хворобою
працівників закладів освіти та розробити відповідний порядок його здійснення.
З метою компенсації за роботу в таких небезпечних умовах потребує
закріплення у постанові Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298
«Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і
коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій
окремих галузей бюджетної сфери» норми про встановлення педагогічним,
науково-педагогічним та іншим працівникам закладів освіти фіксованої
надбавки в розмірі 50% саме «у зв’язку з епідемічною ситуацією, викликаною
коронавірусною хворобою».
Для підвищення рівня оплати праці педагогів у таких складних умовах
необхідні зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 23.03.2011 № 373
щодо встановлення педагогічним та науково-педагогічним працівникам
надбавки за престижність педагогічної праці у фіксованому розмірі 30%
посадового окладу.
Перебудова щодо забезпечення освітнього процесу в умовах
запровадження карантинних заходів стосується не лише педагогічних
працівників, а й усіх інших працівників закладів освіти, які забезпечують
навчальний процес. На працівників закладів покладаються додаткові функції
щодо організації гнучкої системи навчального року, координації діяльності
викладачів та здобувачів освіти у карантинних умовах. Проведення
моніторингу стану здоров’я учасників навчального процесу, яке пропонується
покладати на призначеного працівника, має здійснюватися обов’язково
медичними працівниками, посади яких за таких особливих умов мають бути
введені до штатів освітніх закладів додатково. Наявність кімнат для зберігання
одягу та взуття учнів передбачає збільшення штатних посад гардеробників, а
часте прибирання приміщень, знезаражування поверхонь та інших предметів,
утилізація засобів індивідуального захисту вимагає збільшення посад
прибиральників.
Зазначене потребує перегляду штатних нормативів закладів загальної
середньої, дошкільної, позашкільної, професійно-технічної освіти, а саме —
збільшення кількості посад вихователів, медичних працівників, прибиральників
приміщень, гардеробників, охоронників та інших.

Забезпечення якісного освітнього процесу з використанням сучасних
технологій, організації дистанційного навчання за допомогою онлайн-занять з
використанням різних інтернет-ресурсів може бути досягнуто за умови
облаштування закладів освіти та забезпечення здобувачів освіти, особливо
учнів, необхідною комп’ютерною технікою та мультимедійним обладнанням,
що вимагає додаткових фінансових джерел.
З метою забезпечення якісної освіти, подолання негативних наслідків
впливу пандемії COVID-19, забезпечення закладів освіти необхідними
технічними засобами, а учасників навчально-виховного процесу засобами
індивідуального захисту, комп’ютерною технікою та її обслуговуванням,
використанням її педагогами в домашніх умовах, належної оплати праці
педагогічних, науково-педагогічних та інших працівників закладів освіти,
зокрема й при поділі класів та груп, забезпечення інших протиепідемічних
заходів та підтримуючи також звернення освітянської громадськості, Львівська
обласна організація профспілки працівників освіти і науки України вимагає
вжиття заходів для:
- відповідного збільшення фінансування освітньої галузі на період
карантину, недопущення поширення цього захворювання і якнайшвидшого
запровадження цільової державної освітньої субвенції для цієї мети;
- запровадження обов'язкового державного страхування на випадок
захворювання коронавірусною хворобою працівників закладів освіти та
затвердження відповідного порядку його здійснення;
- прийняття рішення про спрямування коштів спеціально створеного
Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою
коронавірусом SARS-CoV-2 та його наслідками у період дії карантину, на
фінансування потреб закладів освіти.
Комітетом Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій 2
вересня поточного року підтримані зазначені вище наші пропозиції.
Просимо об'єднати зусилля депутатів Верховної Ради України, Уряду та
Міністерства освіти і науки України і пришвидшити прийняття необхідних
законодавчих ініціатив з метою запровадження дієвих заходів протиепідемічної
безпеки у закладах освіти задля збереження здоров'я та життя вихованців і
працівників.
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