
До уваги учнів та батьків!!! 

Про дотримання вимог чинного законодавства 

У зв’язку із надходженням звернень керівників закладів загальної 

середньої освіти управління освіти департаменту гуманітарної політики 

Дніпровської міської ради звертає увагу на вимоги чинного законодав-

ства України в частині питань, що стосуються реагування адміністрації 

закладу освіти на випадки неучасті учнів в освітньому процесі упро-

довж тривалого часу. 

Відповідно до пункту 13 розділу I Положення про дистанційну фо-

рму здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом 

Міністерства освіти i науки України від 08.09.2020 № 1115 «Деякі пи-

тання організації дистанційного навчання», зареєстрованим у Міністер-

стві юстиції України 28.09.2020 № 941/35224, батьки сприяють вико-

нанню дитиною освітньої програми, навчальних програм з окремих 

предметів (інтегрованих курсів) i досягненню передбачених ними ре-

зультатів навчання, реалізації індивідуальної освітньої траєкторії, дба-

ють про фізичне та психічне здоров’я дітей, формують у них навички 

здорового способу життя, а також сприяють дотриманню учнями ака-

демічної доброчесності в освітньому пpoцeci. 

У разі, якщо під час дистанційного навчання батьки не викону-

ють cвoї обов’язки щодо забезпечення здобуття дитиною освіти, зокре-

ма не забезпечують участь дитини в освітньому процесі протягом 

10 робочих днів підряд з невідомих причин, заклад освіти інформує 

про це відповідну службу у справах дітей. 

При цьому згідно з пунктом 13 Порядку ведення обліку дітей до-

шкільного, шкільного віку та учнів, затвердженого постановою Ка-

бінету Міністрів України від 13.09.2017 № 684 (зі змінами), у разi від-

сутності учнів, які не досягли повноліття,  на  навчальних  заняттях  

протягом  10  робочих  днів  підряд з  невідомих  або  без  поважних  

причин  заклад  освіти  невідкладно надає відповідному  територіа-

льному органу Національної  поліції та  службі у справах дітей дані 

таких учнів для провадження діяльності відповідно до законодавства, 

пов’язаної із захистом ïx прав на здобуття  загальної середньої освіти. 

Причини відсутності учня на навчальних заняттях підтверджуються 

відповідною медичною довідкою закладу охорони здоров’я або пись-

мовим поясненням батьків (одного з батьків) учня чи інших законних 

представників (для учнів, які не досягли повноліття) a6o учня (для пов-

нолітніх учнів), що зберігаються в його особовій справі протягом пото-



чного навчального року. 

Також нагадуємо, що відповідно до пункту 7 Порядку переведен-

ня учнів закладу загальної середньої освіти на наступний рік нав-

чання, затвердженого наказом Міністерства освіти i науки України від 

14.07.2015 № 762 (зі змінами), зареєстрованим у Міністерстві юстиції 

України 30.07.2015 за № 924/27369 (далі Порядок),  учні, які не ма-

ють результатів piчного оцінювання та/або державної підсумкової 

атестації у зв’язку із невідвідуванням закладу загальної середньої 

освіти більше шести останніх місяців навчального року поспіль

 та за умови відсутності будь-яких відомостей щодо місця про-

живання чи місцеперебування учнів aбo їхніх батьків, інших закон-

них представників, визнаються такими, що вибули із закладу зага-

льної середньої освіти. Такі учні на наступний рік навчання не пере-

водяться згідно з рішенням педагогічної ради закладу загальної серед-

ньої освіти, що оформлюються відповідним наказом керівника закладу 

загальної середньої освіти. Рішення про визнання учнів з числа сиріт 

та позбавлених батьківського піклування такими, що вибули із за 

кладу загальної середньої освіти, може бути прийняте за умови йо-

го погодження відповідною службою у справах дітей. 

Особова справа та результати оцінювання попередніх років учнів, 

яких було визнано такими, що вибули із закладу загальної середньої 

освіти, зберігаються у закладі загальної середньої освіти відповідно до 

законодавства. 

Інформацію щодо визнання учня таким, що вибув із закладу зага-

льної середньої освіти, упродовж одного робочого дня з дати прийняття 

відповідного рішення педагогічною радою має бути надіслано за міс-

цем проживання учня, одного з його батьків, інших законних представ-

ників, зазначеним в його особовій справі, а також до структурного під-

розділу (посадової особи), відповідального(ї) за створення та постійне 

оновлення реєстру даних про дітей шкільного віку, згідно з Порядком. 

На підставі письмової заяви, яку особисто подає до закладу загаль-

ної середньої освіти учень (у разі досягнення ним повноліття), якого 

було визнано таким, що вибув із закладу загальної середньої освіти, або 

один із його батьків, інший законний представник, такий учень понов-

люється у відповідному закладі загальної середньої освіти відповідно 

до наказу керівника закладу загальної середньої освіти. 
 


