Шановні колеги – відповідальні у ОУО за забезпечення
підручниками учнів ЗЗСО

1. Повторне закриття вибору для 7 класу (остаточне замовлення) на рівні УОУ
буде здійснюватися не раніше 12.05.2020 р. – про термін буде офіційне
повідомлення від ІМЗО (слідкуйте за листами від ПОІППО).
2. Перегляньте бланк замовлення спеціальних підручників для слабозорих учнів
терміном до 15.05.20р. – у зв’язку з вихідними та святковими днями реальні
терміни виконання буде скорочено, тому уже зараз ви можете розпочати збір
інформації щодо потреби на ці підручники. Але подавати замовлення до
ПОІППО поки що рано – ще не отримано офіційного листа від МОН.
3. Наразі у ЗЗСО постало питання – як бути з підручниками, які знаходяться у
користуванні учнів ЗЗСО – адже у травні місяці всі підручники поверталися до
шкільної бібліотеки для проходження їх інвентаризації.
ОДНОЗНАЧНО – до повного закінчення карантину учні та їх батьки не
можуть приходити до школи, аби здати підручники класному керівникові або
безпосередньо у бібліотеку.
Стурбованість осіб, які несуть матеріальну відповідальність за підручники,
можна зрозуміти. Особливо, коли йде мова про підручники, які знаходяться на
руках у учнів випускних класів – 9 та 11.
Що можна порадити – якщо у червні не буде повного зняття карантину,
підручники, видані учням інших, перевідних класів, можуть залишатися до
середини серпня (коли учителі та бібліотекарі почнуть повертатися з відпусток), і
лише тоді відбудеться повна заміна їх на підручники для послідуючого класу. Але
все це – лише за сприятливих умов та без будь яких порушень карантинних
правил.
Щодо підручників для учнів 9 та 11 класів – будемо сподіватися, що
кінець травня та червень можуть бути сприятливими для того, щоб учні мали
змогу повернути ці підручники у школу.
Батьків та учнів випускних класів слід безконтактно, шляхами онлайнзв'язку, попередити про відповідальність за збереження та обов’язкове
повернення підручників до навчального закладу. Також у кожній школі є свої
правила, як бути, коли підручники загублено або приведено у неналежний
робочий стан – про це учні та їх батьки мали отримати інформацію ще на
батьківських зборах на початку 2019-2020 н.р. н. р. Наголошую – повідомлення

має носити інформативний характер, без будь яких погроз «не видати оригінали
документів» тощо. Відшкодування втрачених підручників також має
здійснюватися лише у рамках дозволеного.
4. Як буде в умовах карантину проводитися щорічна інвентаризація фонду
підручників – про це буде відомо ближче до середини травня.
Якщо в умовах продовження карантину підручники все ж не можуть бути
зібраними до бібліотеки – бібліотекарі через класних керівників мають отримати
дані, скільки та які підручники втрачено. Класні керівники, спілкуючись з учнями,
можуть в режимі он-лайн вивчити це питання шляхом опитування учнів, та
передати дану інформацію бібліотекарю школи.
За будь яких умов карантину інвентаризація має бути проведена, навіть
якщо це буде лише вимушена обставинами звірка з книгами обліку навчальної
літератури, що не буде перешкоджати як карантинним правилам, так і
самоізоляції бібліотекарів. Якщо карантин буде продовжено у червні – саме так
кожна школа визначить потребу та забезпечення на 2020-2021 н.р.
Обмін підручниками між ЗЗСО та ОУО краще планувати на серпень 2020 р. Якщо
карантин буде відмінено – обмін між ЗЗСО може здійснюватися і у червні м-ці.
ОУО можуть обмінюватися підручниками лише тоді, коли буде узагальнено дані
потреби на рівні усіх ЗЗСО, які їм підпорядковані.
5. Розподіл підручників для учнів 3 та 7 класів по ЗЗСО, якщо не
зміняться обставини, буде здійснюватися у липні місяці. У серпні місяці
всі ОУО та школи мають бути готовими до завезення підручників. Більш
точна інформація буде надана до ОУО разом з планами доставки
підручників від ІМЗО.
Прошу звернути увагу – планування основних видів роботи ОУО та ЗЗСО з
питань забезпечення підручниками у цілому буде залежати від ситуації з
пандемією та карантинними мірами на рівні як держави, так і області чи
окремих її районів.
З повагою та найкращими побажаннями здоров'я –
методист ПОІППО Н. Атахаджаєва.
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