
ШАНОВНІ БАТЬКИ! 

Питання відвідування учнями школи є сьогодні надзвичайно 

важливим, тому нагадуємо, що згідно з Конституцією України, 

Законами України "Про освіту", "Про загальну середню 

освіту", Про затвердження Порядку ведення обліку дітей і 

підлітків шкільного віку та учнів, затвердженої Постановою 

Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 р. № 684 

1. Відсутність через поважні причини має бути підтверджена усно (батьки мають 

зателефонувати до школи не пізніше початку 1-го уроку, а надалі – надати документ, що 

підтверджує причину пропуску). 

2. Учні, які тимчасово не відвідували школу, подають медичну довідку чи письмове пояснення 

батьків або осіб, які їх замінюють, про причину відсутності на уроках, які зберігаються в у 

класного керівника протягом навчального року. 

3. У випадку пропуску занять протягом 2 і більше днів учень допускається до занять лише за 

наявності медичної довідки, що посвідчує стан здоров’я учня. 

4. Факт запізнення та завчасного закінчення занять (наприклад, через призначене на певний час 

відвідування лікаря) також має супроводжуватись запискою батьків (заздалегідь). 

5. У випадку запланованої тривалої відсутності (більше 2-х днів) батьки учня мають 

заздалегідь надати адміністрації заяву з визначенням терміну та причини відсутності, до якої 

додаються копії документів – путівки, квитки тощо. 

6. Відсутність без поважних причин вважається прогулом і може бути підставою для 

припинення навчання учня в школі. 

7. У випадку відсутності учнів у школі понад 10 днів без поважної причини надсилаються акти 

про відсутність учнів у школі понад 10 днів до районного управління освіти та клопотання 

щодо проведення профілактичної роботи з сім’ями до районної соціальної служби та 

подання про притягнення батьків до адміністративної відповідальності згідно чинного 

законодавства України до КМСД . 

8. Поважними причинами відсутності учня в школі вважаються: 
 

- хвороба; 

- призначений візит до лікаря; 

- смерть близьких родичів; 

- непередбачена ситуація, що виходить за межі учнівського та батьківського контролю, яка створює 

перешкоди для прибуття і занять у школі; 

- сімейна подорож, якщо батьки заздалегідь узгодили її з адміністрацією, написавши заяву. 


