
ПРОТОКОЛ №13 

засідання педагогічної ради  

Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №75  

Запорізької міської ради Запорізької області 

 

11 березня 2022 р. 

Голова: Мацкуляк Ю.В. 

Секретар: Чердаклієва Н.В.  

Присутні: 40 

Відсутні: - 11 

 

Порядок денний 

1. Про організацію освітнього  процесу  в  Запорізькій загальноосвітній 

школі І-ІІІ ступенів №75 Запорізької міської ради Запорізької області  з 

14.03.2022 року. 

                               

СЛУХАЛИ:  Мацкуляк Ю.В., директорку  школи, яка доповіла, що 

відповідно до статей 6, 22 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», Законом України «Про правовий режим воєнного стану», 

указами Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення 

воєнного стану в Україні», від 24.02.2022 №68/2022 «Про утворення 

військових адміністрацій», листами Міністерства освіти і науки України від 

06.03.2022 № 1/3371-22 «Про організацію освітнього процесу» та від 

07.03.2022 № 1/3378-22 «Про практику застосування трудового 

законодавства у галузі освіти і науки під час дії правового режиму воєнного 

стану», відповідно до Протоколу чергового засідання місцевої комісії з 

питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій м. 

Запоріжжя від 04.03.2022  № 13 та Розпорядження голови обласної державної 

адміністрації від 10.03.2022 №104 «Про організацію освітнього процесу», з 

метою забезпечення максимально можливої безпеки учасників освітнього 



процесу, призупинити освітній процес для учнів 1 - 9, 11 класів Запорізької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №75 Запорізької міської ради 

Запорізької області  під час дії правового режиму воєнного стану з 14.03.2022 

з можливістю швидкого відновлення роботи до окремого розпорядження; 

 

УХАЛИЛИ: 1. Відповідно до Протоколу чергового засідання місцевої 

комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій м. 

Запоріжжя від Запоріжжя від 04.03.2022  № 13 та Розпорядження голови 

обласної державної адміністрації від 10.03.2022 №104 , призупинити освітній 

процес для учнів 1 - 9, 11 класів Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №75 Запорізької міської ради Запорізької області  під час дії 

правового режиму воєнного стану з 14.03. 2022 р. з можливістю швидкого 

відновлення роботи до окремого розпорядження. 

2. Працівникам Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №75 

Запорізької міської ради Запорізької області забезпечити виконання заходів 

та завдань, що визначені військовою адміністрацією. 

3. Шаманській М. В. розмістити на сайті школи матеріали щодо організації 

освітнього процесу  в  Запорізькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №75 

Запорізької міської ради Запорізької області  з 14.03.2022 року. 

                                                                            Рішення прийнято одноголосно  

 

                               

Голова педради        Юлія МАЦКУЛЯК  

Секретар         Наталія ЧЕРДАКЛІЄВА  

 

 

 


