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ПРОТОКОЛ 
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(дата)
Засідання педагогічної ради 
Житомирської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 33

Голова -  Дзюмага Н.З.
Секретар -  Труніна Г.В.

Присутні: 65 членів педагогічної ради, 17 голів батьківських комітетів класів 
Порядок денний:
1. Про відвідування закладу здобувачами освіти 5-11 класів та визначення 
форм організації освітнього процесу 
1.1.
СЛУХАЛИ: Дзюмагу Н.З., заступника директора з навчально-виховної 

роботи, яка ознайомила присутніх із наказом департаменту 
освіти Житомирської міської ради від 20.11.2020 року №280 
«Про виконання рішення виконавчого комітету Житомирської 
міської ради від 20.11.2020 року №1402 «Про внесення змін в 
рішення виконкому міської ради від 22.05.2020 року №578 «Про 
введення обмежувальних заходів щодо недопущення поширення 
коронавірусної інфекції СОУШ-19 на території Житомирської 
міської об’єднаної територіальної громади». Наталія Зіновіївна 
проаналізувала стан захворюваності педагогічних працівників. 
На разі на лікарняному перебуває 3 педагоги, 8 педагогів 
відсторонені від перебування у закладі (за результатами експрес- 
тестування).

ВИСТУПИЛИ: Герасимчук С.О., заступник директора школи з виховної 
роботи, яка ознайомила присутніх із станом захворюваності 
серед здобувачів освіти (дані надані класними керівниками 5-11 
класів). Захворюваності по закладу становить 3%.

ВИСТУПИЛИ: Кулаківська Н.М., медична сестра закладу, яка зазначила, що 
школа забезпечена всіма засобами для дезинфекції.

ВИСТУПИЛИ: Дзюмага Н.З., заступник директора з навчально-виховної 
роботи, яка зазначила, що виконання освітніх програм для 
здобувачів освіти може відбуватись шляхом організації 
освітнього процесу з використанням наступних можливостей 
законодавства про освіту, а саме:
- поєднання інституційних форм здобуття освіти (очна (денна, 

вечірня), заочна, дистанційна) та Індивідуальних форм 
здобуття освіти (екстернат на, домашня, патронаж);

- можливостей організації освітнього процесу із використанням 
положень р. III «Заочна форма здобуття освіти» Положення



про інституційну форму здобуття освіти щодо організації для 
учнів 9-11 класів групових консультацій та заліків;

- можливостей організації змішаного навчання для учнів 5-8 
класів у поєднанні очного навчання та навчання за допомогою 
технологій дистанційного навчання;

- надання можливості учням 9-11 класів відповідно до п.6 7 р. II 
«Екстернатна форма здобуття освіти» Положення про 
індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти 
самостійно опановувати зміст окремих навчальних предметів 
у поєднанні з очним навчанням та/чи навчанням за допомогою 
технологій дистанційного навчання.

ВИСТУПИЛИ: голови батьківських комітетів класів, які довели до присутніх
думку батьків (74%), про те, що для учнів 5-11 класів освітній 
процес має здійснюватись у змішаному форматі (очно- 
дистанційному) відповідно до розкладу, затвердженому 
керівником закладу з дотриманням усіх санітарно- 
епідеміологічних норм.

ВИСТУПИЛИ: Степчина Л.А., заступник директора школі з навчально-
виховної роботи, яка зазначила, що у разі виявлення бажання 
батьків щодо невідвідування їх дітьми закладу освіти на період 
«червоної» зони, організувати для цих учнів проведення 
консультацій із навчальних предметів, які погодити з батьками, 
організувати проведення для цих дітей занять на освітній 
платформі HUMAN.

Результати голосування за змішаний формат навчання через день для 
учнів 5-11 класів:

«за» - 13 (тринадцять); «проти» - 68 (шістдесят вісім); «утримались» - 1 
(один).

Результати голосування за змішаний формат навчання через тиждень 
для учнів 5-11 класів:
«за» - 69 (шістдесят дев’ять); «проти» -1 3  (тринадцять); «утримались» - 0 
(нуль).
УХВАЛИЛИ:

Організувати з 24.11.2020 року освітній процес для здобувачів 
освіти 5-11 класів за змішаним форматом навчання (очного 
навчання та за технологіями дистанційного навчання на освітній 
комунікативній платформі HUMAN через тиждень). Усім 
ллтясникям освітнього процесу дотримуватись усіх санітарно-

х. епідеміологічних правил та норм.

Н.З.Дзюмага, виконуюча обов’язки директора школи 
Г.В. Труніна


