
Відповідальність батьків за відвідування здобувачами освіти занять 

 
Якість знань багато в чому  залежить від систематичного відвідування 

здобувачами освіти  занять у ліцеї.  

Законодавство України чітко регламентує, що загальна середня освіта є 

обов’язковою. Відповідальність за виконання наведених нижче законодавчих 

норм покладається на батьків.  

У частині 5 статті 6 Закону України «Про загальну середню освіту» 

вказано, що «відповідальність за здобуття повної загальної середньої освіти 

дітьми покладається на їх батьків, а дітьми, позбавленими батьківського 

піклування, ˗ на осіб, які їх замінюють, або навчальні заклади, де вони 

виховуються». А «злісне ухилення батьків від виконання обов’язків щодо 

здобуття їх неповнолітніми дітьми повної загальної середньої освіти може 

бути підставою для позбавлення їх батьківських прав» (ст. 47 того ж закону). 

Відповідно до статті 184 розділу ІІ Кодексу України про адміністративні 

правопорушення: «ухилення батьків або осіб, які їх замінюють, від виконання 

передбачених законодавством обов’язків щодо забезпечення необхідних умов 

життя, навчання та виховання неповнолітніх дітей тягне за собою 

попередження або накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян».  

Пункт 3 статті 150 глави 13 розділу ІІІ Сімейного Кодексу України вказує: 

« Батьки зобов’язані забезпечити здобуття дитиною повної загальної середньої 

освіти, готувати її до самостійного життя». 

Відповідно до пункту 13  «Порядку ведення обліку дітей шкільного віку 

та учнів», затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 

13.09.2017 № 684, у разі відсутності дитини, яка не досягла повноліття, на 

навчальних заняттях протягом 10 робочих днів підряд з невідомих або без 

поважних причин навчальний заклад невідкладно надає відповідному 

територіальному органу Національної поліції та службі у справах дітей дані 

таких здобувачів освіти для провадження діяльності відповідно до 

законодавства, пов’язаної із захистом їх прав на здобуття загальної середньої 

освіти. 

Причини відсутності здобувача освіти на навчальних заняттях 

підтверджуються відповідною медичною довідкою закладу охорони здоров’я 

або письмовим поясненням батьків (одного з батьків) дитини чи інших 

законних представників (для здобувачів освіти, які не досягли повноліття) або 

здобувача освіти (для повнолітніх), що зберігаються в його особовій справі 

протягом поточного навчального року. 

Зважаючи на вищенаведене, зрозуміло, що забезпечення відвідування 

навчальних занять та отримання загальної середньої освіти дітьми є 

обов’язком батьків, а не бажанням. Тільки власним належним вихованням та 

співпрацею з учителями та суб’єктами соціальної роботи можна покращити 

відвідування занять та якість навчання дітей. 

Також варто ознайомитися з системою роботи ліцею щодо попередження 

пропусків занять здобувачами освіти: 
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1. Класний керівник щоденно  здійснює контроль за відвідуванням занять 

здобувачами освіти, після першого уроку у книзі обліку відвідування відмічає 

кількість відсутніх та фіксує їх прізвища. 

2. Наприкінці робочого дня класний керівник у розділі «Облік 

відвідування (пропуску занять)» класного журналу записує кількість 

пропущених уроків та визначає причину пропуску. 

3. Учителі відсутність здобувача освіти на уроці позначають літерою «н». 

4. Батьки зобов’язані своєчасно інформувати класного керівника про 

причину відсутності дитини до початку занять в перший же день її відсутності 

на уроках. 

5. Підтверджувальним документом про відсутність здобувача освіти на 

уроках є: 

● відповідна медична довідка закладу охорони здоров’я; 

● письмове пояснення батьків (одного з батьків) здобувача освіти чи 

інших законних представників (для здобувачів освіти, які не досягли 

повноліття) або здобувача освіти (для повнолітніх). 

6. Відпускати здобувачів освіти з уроків з поважних причин дозволяється 

класному керівникові або вчителю, який проводить урок (про це в той же день 

письмово повинно бути повідомлено класному керівнику або заступнику 

директора з виховної роботи (черговому адміністратору)). 

7. Покидати приміщення ліцею дозволяється тільки за письмовим 

поясненням батьків (одного з батьків) здобувача освіти чи інших законних 

представників, яке надається класному керівнику або заступнику директора з 

виховної роботи (черговому адміністратору). 

8. Заступник директора з виховної роботи постійно здійснює контроль за 

веденням документації щодо відвідування здобувачами освіти занять. 

9.  Інформація про відвідування здобувачами освіти навчальних занять в 

ліцеї щоденно подається заступником директора з виховної роботи до 

Управління освіти Солом'янської районної в м. Києві державної адміністрації. 


