УКРАЇНА
ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від _____________ №_________
м. Житомир

Про звернення
виконавчого комітету
Житомирської міської ради до
т.в.о. Міністра освіти України
Шкарлета С.М.
Відповідно до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ :
1. Схвалити текст звернення виконавчого комітету Житомирської міської
ради до т.в.о. Міністра освіти України Шкарлета С.М. згідно з додатком.
2. Надіслати звернення т.в.о. Міністра освіти та науки України
Шкарлету С.М.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Місюрову М.О.

Міський голова

С.І. Сухомлин
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Додаток
до рішення виконавчого
комітету міської ради
__________ № ________

Т.в.о. міністра освіти України
Шкарлету С.Н.

Шановний Сергію Миколайовичу!
Карантин став викликом всього українського суспільства. Освітня
система не стала винятком. Перехід у березні 2020 року на навчання з
використанням дистанційних технологій став безпрецедентним. Зрозуміло, що
пандемія – надзвичайна ситуація, її неможливо передбачити.
Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов вважає,
що українським школам потрібно починати готуватись до дистанційного
навчання з 1 вересня 2020 року. За інформацією прес-служби Офісу
Президента
така думка висловлена на нараді з Президентом України
В.Зеленським.
Починаючи з березня 2020 року до закінчення 2019-2020 навчального
року, упродовж трьох місяців, учні працювали перед монітором комп’ютера
або екраном телевізора, самостійно опановували інструменти та програми,
які необхідні для роботи у дистанційному режимі. Серед учнів були і ті, хто не
зміг долучитися до навчального процесу через відсутність доступу до
необхідної техніки або мережі Інтернет, інших об’єктивних причин. Батьки
були змушені одночасно працювати та координувати навчання дітей.
Близько 20% вчителів України не мають необхідних технічних засобів
та 10 % не мають доступу до Інтернету. Покращити ситуацію може
продовження та пришвидшення практики забезпечення Нової української
школи робочими ноутбуками із субвенції та поширення її на всіх педагогічних
працівників.
У кожного з учасників освітнього процесу є власні виклики та проблеми,
проте всі однаково зіштовхуються з перевантаженістю, стресом, браком
технічних засобів.
Виконавчий комітет Житомирської міської ради бачить виникнення
таких проблем, які можуть бути обумовлені продовженням карантину та
продовженням дистанційного навчання з 1 вересня 2020 – 2021 навчального
року:
- наявність цифрової
нерівності учасників освітнього процесу через
відсутність всеохопного доступу до мережі Інтернет та необхідної техніки;
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- загострення соціальної нерівності через неоднакові можливості батьків учнів
допомогти дітям у навчанні та неможливість батькам повноцінно працювати;
- загальна непідготовленість до дистанційної освіти, яка обумовлена такими
чинниками: відсутність методик та програмних засобів для дистанційного
навчання, втрата у знаннях та психологічні наслідки ізоляції;
- падіння в учнів мотивації до навчання, відсутність соціалізації, навичок
працювати в колективі і взаємодіяти з іншими людьми;
- постійне порушення режиму дня учнями та недостатня кількість рухової
активності;
- поглиблення освітньої нерівності між дітьми через відсутність щоденного
спілкування з педагогами та врахування ними індивідуальної освітньої
траєкторії кожного учня;
- втрата доступу до харчування дітей з незаможних родин, які отримували
безкоштовні обіди в закладі освіти;
- втрата загальної мотивації до навчання у тих, хто вперше почне шкільне
життя 1 вересня 2020 року.
Виходячи з вищевикладеного, пропонуємо
терміново розробити
Рекомендації щодо організації протиепідемічних заходів у закладах загальної
середньої освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної
хвороби. Обговорення та затвердження Рекомендацій дозволить своєчасно
організувати
роботу по створенню безпечних умов перебування дітей у
закладах освіти, врахувавши при цьому декілька варіантів розвитку епідемічної
ситуації.
Керівники закладів освіти, педагогічні працівники, батьківська
громадськість, всі небайдужі жителі Житомирської об’єднаної територіальної
громади готові долучитися до обговорення цього проекту. Це сприятиме
зменшенню напруги у суспільстві щодо питання соціалізації дитини в умовах
карантину та долучення всіх дітей до навчального процесу.
Це дасть можливість своєчасно включити у класно-урочну систему
дистанційну форму навчання, заздалегідь підготувати розклад занять, робочі
навчальні плани, забезпечити створення безпечного освітнього середовища та
частково уникнути вищеперерахованих проблем.
Сподіваємося на Ваше розуміння та підтримку.

Директор департаменту
освіти міської ради

В.В. Арендарчук

Керуючий справами
міської ради

О.М. Пашко

