ПРОТОКОЛ №14
засідання постійної комісії з питань охорони здоров’я, соціальної політики, гуманітарних
питань та розвитку громадянського суспільства, свободи слова та інформації
15.12.2021
14.00
Місце проведення: cесійна зала
Всього членів комісії – 7 чол.
Присутні: В. Гесаль, Н. Зимак-Закутня, С. Золотухін, А. Кривак, В. Підгайчук, І.Ящук.
Відсутні: О.Піддубна.
Запрошені: Ю. Римар – головний юрисконсульт Департаменту освіти та науки
Головує: С. Золотухін – голова постійної комісії.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ.
1.Про розгляд звернення корпункту по Хмельницькій та Чернівецькій областях
інформаційно-аналітичного онлайн-видання ГО "КОЛО.МЕДІА".
1. СЛУХАЛИ:
С. Золотухіна –
голову комісії

На розгляд комісії пропонується звернення корпункту по Хмельницькій
та Чернівецькій областях інформаційно-аналітичного онлайн-видання
ГО "КОЛО.МЕДІА", в якому нас просять відповісти на ряд питань:
1. Чому керівники гімназій № 1 і № 2 систематично ігнорують вимоги
наказу Департаменту освіти та науки Хмельницької міської
територіальної громади № 192 від 21.10.2019 року «Про закріплення
території обслуговування за закладами загальної середньої освіти
комунальної форми власності Хмельницької міської ради», а саме, не
набираючи для навчання дітей, які мешкають на закріплених за ними
вулицях (що підтверджується неодноразовими їх письмовими
відповідями про відсутність таких дітей, які навчаються в цих гімназії)?
2. Який розпорядчий акт дає право класним керівникам цих гімназій не
виконувати п. 2.1. Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12)х класів загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженої Наказом
Міністерства освіти і науки України № 496 від 03.06.2008 року, а саме
«Класний керівник заповнює розділи: І "Облік відвідування"; V "Облік
проведення бесід, інструктажів, заходів з безпеки життєдіяльності"; VI
"Загальні відомості про учнів"; VII "Зведена таблиця руху учнів класу та
їх досягнень у навчанні" та переносить до розділу IV "Зведений облік
навчальних досягнень учнів" наприкінці семестрів та року оцінки з
відповідних предметних сторінок» та не заповнювати розділ VI "Загальні
відомості про учнів" класних журналів (що підтверджується
неодноразовими їх письмовими відповідями про відсутність даних про
місце проживання дітей, які навчаються в цих гімназіях)?
3. На підставі якого законодавчого акту, всупереч вимогам п. 3 Розділу 2
«Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних
та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної освіти»,
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 367 від 16
квітня 2018 року (саме на цей пункт вони посилаються в своїх письмових
відповідях), вони організовують та проводять конкурсний відбір, коли
цей пункт передбачає зарахування лише: а) усіх дітей, місце проживання
яких на території обслуговування закладу освіти підтверджене; б) дітей,
які є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які
здобувають освіту у цьому закладі; в) діти працівників цього закладу
освіти, чи випускники дошкільного підрозділу цього закладу освіти (за
його наявності); решта дітей зараховуються включно на вільні місця за
результатами жеребкування і ніякого конкурсу цей пункт не передбачає?

4. На яких законодавчих підставах керівники цих гімназій при створенні
Порядку зарахування в гімназію використовують положення Розділу 3
«Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних
та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної освіти»,
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 367 від 16
квітня 2018 року, коли положення Статутів цих гімназії жодним чином
не відповідають вимогам до гімназій згідно Закону «Про освіту» та
Закону «Про повну загальну середню освіту»?
5. Чому всупереч рішенню комісії з питань охорони здоров’я, соціальної
політики, гуманітарних питань та розвитку громадянського суспільства,
свободи слова та інформації керівництво Департаменту освіти та науки
на протязі півроку після засідання комісії не створило робочу групу
щодо організації виконання вимог пункту 3 статті 20 Закону України
«Про повну загальну середню освіту», а саме «Засновники закладів
освіти визначають порядок підвезення учнів до місця навчання та у
зворотному напрямку (до місця проживання) та забезпечують його за
кошти відповідних бюджетів.»?
б. Чому вже три роки Департамент освіти та науки порушує вимоги
пункту 3 статті 22 Закону України «Про повну загальну середню освіту»,
а саме «3. Педагогічні працівники зобов'язані: володіти навичками з
надання домедичної допомоги дітям», та ігнорує неодноразові пропозиції
Хмельницької міської організації Товариства Червоного Хреста про
організацію тренінгів для вчителів закладів середньої освіти громади з
вивчення навичок з надання домедичної допомоги дітям, а це є єдиною
організацією, яка має право навчати цим навичкам?
В обговоренні взяли участь: В. Гесаль, Н. Зимак-Закутня, С. Золотухін, А. Кривак,
В.Підгайчук, І. Ящук, Ю. Римар.
С. Золотухін

Є пропозиція прийняти звернення до відома, а також протокольно доручити
Департаменту освіти та науки створити робочу групу для опрацювання
поставлених питань і про результати роботи проінформувати нашу
постійну комісію і заявника.
Немає заперечень? (Немає) Ставлю на голосування дану пропозицію.

ГОЛОСУВАЛИ: За – 6, Проти – 0, Утрим. – 0, Не голос. – 0. Прийнято.
1. Прийняти звернення корпункту по Хмельницькій та Чернівецькій
ВИРІШИЛИ:
областях
інформаційно-аналітичного
онлайн-видання
ГО
"КОЛО.МЕДІА" до відома.
2. Протокольно доручити Департаменту освіти та науки створити робочу
групу для опрацювання поставлених питань.
3. Про результати роботи проінформувати постійну комісію і заявника.

Голова комісії

С. ЗОЛОТУХІН

Секретар комісії

Н. ЗИМАК-ЗАКУТНЯ

