Шановні колеги – відповідальні за забезпечення
підручниками учнів ЗЗСО!
Ви отримали повідомлення від ПОІППО від 1.06.20 за № 557 з додатком
листа від МОН щодо проведення інвентаризації фонду підручників, і відразу
виникає декілька питань, з якими вже багато хто звертаєтесь до мене.
Не на всі ваші запитання я можу дати відповідь, але можу надати окремі
пояснення та поради.
Завдання інвентаризації – визначитися у забезпеченні підручниками на
2020-2021 н.р. та визначити наявність резерву підручників по кожному ЗЗСО
в цілях взаємообміну у межах не лише своєї, але і інших областей.
Чому такі стислі терміни? – вочевидь, це пов’язане з карантином у травні,
коли мала розпочатися інвентаризація, та з необхідністю здійснити
внутрішній взаємообмін підручниками до кінця червня - до того часу, як їх
надлишки будуть передаватися на використання до інших областей. Адже
МОН має завчасно володіти ситуацією – настільки можливий варіант
забезпечення підручниками у ЗЗСО, які від 01.09.20 переходять на українську
мову навчання.
На ОУО - відповідальність за організацію даного виду роботи, доведення
інформації до ЗЗСО, методичний супровід та технічна підтримка для тих
працівників шкіл, які будуть вносити результати інвентаризації у систему
обліку.
На директорах ЗЗСО – відповідальність перш за все за вчасне та якісне
внесення даних щодо інвентаризації фонду підручників у систему обліку.
Одне з головних питань – визначення реальної (не перебільшеної!) потреби
на підручники за прогнозованими контингентами учнів у 2020-2021 н.р.
Яким чином бібліотекарі ЗЗСО будуть
інвентаризації до системи «ІСУО»«ДІСО»

вносити

результати

Відомо, що система прив’язана до одного комп’ютера, який частіш за все
знаходиться у кабінеті одного з шкільних адміністраторів – у такому
випадку бібліотекар змушений би був мінімум 10 днів працювати у кабінеті
директора чи завуча. До того ж – постійно буде потреба вносити дані щодо
зміни у потребі, отримання, обміну та списання у подальшому, що
заважатиме роботі адміністрації.
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До кінця тижня я надішлю інструкцію, яку за моїм проханням
підготують розробники системи – щодо двох варіантів роботи
бібліотекаря: - за іншим комп’ютером у бібліотеці чи у комп'ютерному класі;
- дистанційно від школи, в умовах самоізоляції.
Але для налаштувань таких режимів роботи бібліотекарю потрібна буде
допомога учителя інформатики – дирекція ЗЗСО має забезпечити таку
допомогу.
Щодо питань – як в умовах не повного завершення карантину
організувати процес повернення підручників, які були видані учням
1. Якщо у багато комплектних ЗЗСО видачу підручників учням здійснювали
класні керівники, наразі поки що немає потреби присутності у школі
бібліотекаря, особливо, якщо він, в умовах продовження карантину до
22.05.20 за віком (більше 50 років) чи за станом здоров'я перебуває в
самоізоляції .
2. Збір підручників здійснюють класні керівники у відповідності до своїх
обов’язків та за тими ж відомостями, за якими вони видавали підручники.
Як варіант – щоб не наражати на небезпеку класного керівника критичної
вікової категорії – збір підручників за наданими ім. відомостями видачі
можна доручити іншому учителю цього класу.
3. За такий короткий термін інвентаризації бібліотекарі багато комплектного
ЗЗСО практично не матиме можливості переглянути та перерахувати усі
підручники, відібрати ті, які за час користування набули такого критичного
фізичного стану, що вже не можуть використовуватися у 2020-2021 н.р.
(наприклад - видалення багатьох сторінок), тому 4. Після закінчення зібрання підручників у учнів 10-11 червня класний
керівник має надати бібліотекарю перелік загублених підручників
(автор, назва)
Також рекомендую, якщо бібліотекар не у самоізоляції, окремо передати до
бібліотеки ті примірники, які приведені у критичний стан - бібліотекар
самостійно прийме рішення – чи залишити ці підручники для видачі їх
учням, чи у подальшому списати як фізично не придатні.
5. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ !!! – категорично не можна визначати «на око» - скільки
підручників «відмінусувати» як загублені чи фізично не придатні – адже
школа в особах учнів, батьків, учителів відповідає за їх збереження, у тому
числі і за придатний фізичний їх стан. Так само, як за обліковану у фондах
їх кількості
(у відповідності до отриманих!)
несе відповідальність
бібліотекар школи.
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Це застереження має перш за все відношення до ЗЗСО міст, у частині
яких бібліотекарі безпідставно зменшували кількість отриманих
підручників, що можна було спостерігати у системі обліку «ЄСЦЕОП».
Так робити не правомірно - уже багато років не діє система щорічного
списання певного
відсотку отриманих підручників за «природнім
збитком» - ЗЗСО максимально має зберегти всі отримані за державний
кошт підручники!
6. Після завершення процесу зібрання підручників бібліотекар матиме від
класних керівників переліки загублених підручників, відповідно до яких він
може у такий короткий термін інвентаризації визначитися у кількості
фактично наявних на 2020-2021 н.р.
У малокомплектних школах
бібліотекар, що сам вестиме збір підручників, має можливість і час
самостійно провести їх повну інвентаризацію.
7. Щодо ваших запитань по організації процесу прийому підручників у ЗЗСО в
умовах не повного завершення карантину – такі питання вирішує сам
навчальний заклад, відповідно до його особливостей – це і складання графіку
прибуття до школи окремих класів (паралелей), додаткове відкриття
запасного виходу, шляхи і методи повідомлення учнів та батьків про
необхідність здати підручники, міри по запобіганню скупчення учнів у
класах чи бібліотеці малокомплектних ЗЗСО сільської місцевості.
Є досвід, коли батьки класу організували транспорт, яким класний керівник
об'їздив будинки, де проживають учні, та у такий спосіб збирали підручники
ще у травні, дотримуючись правил карантину.
8. Також не може бути однозначних порад, відповіді чи заперечення щодо того,
чи повернуть класні керівники зібрані підручники до бібліотеки, чи,
самостійно здійснивши їх огляд та передавши до бібліотеки перелік
загублених та фізично не придатні примірники, залишать під свою
відповідальність зібрані підручники у класних кімнатах до серпня.
Дане питання задається з місць у зв’язку з тим, що уже у серпні ці
підручники можуть бути повернуті учням цього ж класу – адже оголошено,
що у вересні буде повторення вивченого у режимі дистанційного навчання
матеріалу.
Вирішення подібних питань – на рівні ЗЗСО, але не може суперечити
чинному законодавству щодо забезпечення учнів підручниками та
карантинним мірам, що продовжують діяти до 22.06.20.
З повагою та побажаннями доброго здоров'я – Н. Атахаджаєва
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