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Начальникам управлінь освіти
районних
в
місті
Києві
державних адміністрацій
Керівникам закладів освіти,
підпорядкованих Департаменту
освіти і науки
Шановні колеги!
З метою створення безпечного освітнього середовища, забезпечення
дотримання вимог щодо охорони праці, охорони дитинства, цивільного захисту,
попередження нещасних випадків, рекомендуємо керівникам закладів освіти
провести відповідні заходи, а саме:
- позапланові інструктажі зі сторожами з питань охорони території та
приміщень закладів освіти;
- позапланові інструктажі з працівниками закладу з питань охорони праці,
пожежної безпеки, цивільного захисту, правил поведінки у разі
виникнення надзвичайних ситуацій;
- посилити пропускний режим у закладах освіти з урахуванням заборон,
визначених у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19,
обмежити доступ на територію закладів освіти осіб, які не беруть
безпосередньої участі в освітньому процесі;
- забезпечити оперативне інформування правоохоронних органів у разі
виявлення у закладах освіти та на прилеглих територіях підозрілих осіб та
предметів, що можуть становити загрозу життю та безпеці дітей і
працівників;
- забезпечити оперативне інформування органів управління освітою про
надзвичайні ситуації та нещасні випадки що сталися із здобувачами
освіти під час освітнього процесу.

Водночас пропонуємо керівникам закладів освіти, з урахуванням
специфіки закладу, профілю та інших особливостей організації освітнього
процесу, врахувати в Правилах внутрішнього розпорядку питання щодо
порядку допуску до закладів освіти сторонніх осіб.
Водночас наголошуємо, що відповідно до законів України «Про освіту»,
«Про повну загальну середню освіту» керівник закладу освіти забезпечує
створення у закладі освіти безпечного освітнього середовища та несе
відповідальність за захист життя та здоров’я здобувачів освіти під час
освітнього процесу. Педагогічні працівники зобов’язані захищати здобувачів
освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та
психологічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за
будь-якою ознакою, що завдають шкоди здоров’ю здобувачам освіти.
Додатково інформуємо, що пунктом 2.2.4 протоколу № 53 Постійної
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), з метою попередження розповсюдження гострої респіраторної
хвороби СOVID-19, спричиненої короновірусом SARS-CoV-2, з урахуванням
ймовірного розвитку складної епідемічної ситуації на території міста Києва,
відповідно до статей 28, 30 Закону України «Про забезпечення санітарного та
епідемічного благополуччя населення» з 01.09.2021 заборонено відвідування
закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної
(професійно-технічної), вищої освіти незалежно від форм власності, та
інклюзивно-ресурсних центрів особами, які не є учасниками освітнього процесу
З повагою
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