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Органам управління освітою
Керівникам навчальних закладів

Щодо організації навчального процесу
На звернення органів управління освітою Міністерство освіти і науки
України надає роз'яснення щодо організації навчально-виховного процесу в
частині освоєння учнями в повному обсязі навчального матеріалу в умовах
запровадження карантину, перенесення строків (продовження) канікул,
проведення та підготовки до державної підсумкової атестації/зовнішнього
незалежного оцінювання (далі - ДПА/ЗНО) під час навчального процесу тощо.
Повідомляємо, що зміст матеріалу з кожного навчального предмета
визначається навчальною програмою, а кількість годин на тиждень на вивчення
предмета встановлюється робочим навчальним планом, що його, відповідно до
статті 15 Закону України «Про загальну середню освіту», розробляє навчальний
заклад та затверджує відповідний орган управління освітою. На основі
робочого навчального плану складається розклад занять для кожного класу.
При розробленні календарно-тематичного планування вчитель розподіляє
зміст навчального матеріалу, передбаченого програмою на ту кількість уроків,
яка запланована розкладом занять (із врахуванням структури навчального року,
святкових днів тощо). До календарно-тематичного планування можуть
вноситися зміни, пов'язані з припиненням навчання через карантин чи
температурний режим, зміною строків проведення канікул, перенесенням дати
завершення навчального процесу, підготовкою та проведенням ДПА/ЗНО тощо.
Зважаючи на викладене, зауважуємо, що навчальний заклад та вчитель
обов'язково мають вжити заходів щодо освоєння учнями змісту кожного
навчального предмета в повному обсязі, про що здійснюється запис у
відповідній колонці класного журналу. При цьому до класного журналу мають
бути занесені лише уроки, які були фактично проведені. Кількість фактично
проведених уроків зазвичай менша від попередньо запланованої. І це не може
слугувати критерієм виконання ч ^
навчальної програми.
№1/9-62 від 05.02.2016

Навчальний матеріал може бути освоєний за рахунок ущільнення, самостійного
опрацювання, засобів дистанційного навчання тощо.
Менша кількість проведених вчителем уроків через об'єктивні обставини,
описані вище, не може бути причиною вирахувань із його заробітної плати,
оскільки Інструкцією про порядок обчислення заробітної плати працівників
освіти (пункт 77), затвердженої наказом Міністерства освіти України № 102 від
15.04.1993, передбачено, що у випадку, коли в окремі дні (місяці) заняття не
проводяться з незалежних від учителя (викладача) причин, його оплата
здійснюється з розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації, за
умови, що вчитель (викладач) виконує іншу організаційно-педагогічну роботу.
За умови прийняття керівниками навчальних закладів за погодженням з
відповідними органами управління освітою та профспілковими організаціями
рішень про відпрацювання пропущених з поважних причин (зазначених у
листі) уроків, потрібно беззастережно виключити можливість перевищення
тижневого гранично допустимого навчального навантаження на учнів,
визначеного Державними санітарними правилами і нормами влаштування,
утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчальновиховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01, та врахувати, що тривалість канікул
протягом навчального року не може бути меншою ЗО календарних днів, а
навчальний рік у загальноосвітніх навчальних закладах закінчується не пізніше
1 липня.
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