
Про організацію освітнього процесу

у 2022/2023 навчальному році



Закон України 
«Про повну загальну середню освіту»

Кожна дитина має право на здобуття початкової та базової середньої освіти у

найбільш доступному та наближеному до місця її проживання закладі освіти

(його структурному підрозділі).

Право дитини на здобуття початкової та базової середньої освіти у комунальному

закладі освіти (його структурному підрозділі), за яким закріплена територія

обслуговування, на якій проживає дитина, гарантується, що не обмежує право

батьків дитини або особи, яка досягла повноліття, обирати інший заклад освіти

відповідно до законодавства.

До комунального закладу освіти для здобуття початкової та базової середньої

освіти обов’язково зараховуються всі діти, які:

⁃ проживають на території обслуговування закладу освіти;

⁃ є рідними братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту в цьому

закладі освіти;

⁃ є дітьми працівників цього закладу освіти.

Діти з особливими освітніми потребами, які проживають на території

обслуговування комунального закладу освіти, мають право на першочергове

зарахування до для здобуття початкової та базової середньої освіти.

Стаття 8.



Закон України 
«Про повну загальну середню освіту»

Стаття 9.

Порядок зарахування, відрахування та переведення учнів до
державних і комунальних закладів освіти для здобуття повної
загальної середньої освіти затверджується центральним
органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

Наказ МОН України від 16.04.2018 № 367, 
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 

05.05.2018 за № 564/32016 

«Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та 

переведення учнів до державних  та комунальних закладів освіти 

для здобуття повної загальної середньої освіти»

Наказ МОН України від 13.05.2022 № 438

«Про деякі питання зарахування до закладів загальної середньої 
освіти в умовах воєнного стану в Україні»



Порядок зарахування, відрахування та 
переведення учнів до державних та комунальних 

закладів освіти для здобуття повної загальної 
середньої освіти, затверджений наказом 

МОН України від 16.04.2018 № 367
Пункт 4 розділ І

Зарахування здійснюється відповідно до наказу керівника
закладу освіти та на підставі документів:

• заяви одного з батьків дитини, поданої особисто
(з пред'явленням документа, що посвідчує особу заявника);

• копії свідоцтва про народження дитини або документа, що
посвідчує особу здобувача освіти;

• оригінал або копія медичної довідки за формою № 086-1/о
«Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про
результати обов'язкового медичного профілактичного огляду»

• оригінал або копія відповідного документа про освіту (у разі
наявності)



Наказ МОН України від 13.05.2022 № 438
«Про деякі питання зарахування до закладів 

загальної середньої освіти 
в умовах воєнного стану в Україні»

Заяви про зарахування до закладів
освіти та додатки до них (у разі
наявності) для здобуття загальної
середньої освіти в 2022-2023
навчальному році можуть подаватися
одним із батьків, опікуном, іншим
законним представником, родичем
дитини або повнолітньою особою
нарочно, факсом, електронною
поштою, іншими засобами зв'язку чи у
будь-який інший спосіб (за вибором
заявника)



Пункт 7 розділу І 

Інформація про закріплену за закладом територію
обслуговування, спроможність закладу освіти, кількість
учнів у кожному класі та, відповідно, наявність вільних місць
у кожному з них обов’язково оприлюднюється в закладі
освіти та на його веб-сайті.

На сайті департаменту гуманітарної політики
Дніпровської міської ради (https://humpolitic.dniprorada.gov.ua/)

розміщено рішення виконкому міської ради від 04.02.2022
№ 227 «Про внесення змін до рішення виконкому міської
ради від 22.06.2021 № 647 «Про закріплення території
обслуговування за комунальними закладами загальної
середньої освіти Дніпровської міської ради».

Порядок зарахування, відрахування та 
переведення учнів до державних та комунальних 

закладів освіти для здобуття повної загальної 
середньої освіти, затверджений наказом 

МОН України від 16.04.2018 № 367



Порядок
ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів, 

затверджений постановою КМУ від 13.09.2017 № 684

Пункт 8
Для підтвердження інформації про місце проживання дитини

надається один з таких документів (за вибором особи, яка подає

заяву):

⁃ паспорт громадянина України (тимчасове посвідчення громадянина України,

посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання,

посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту,

посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист, довідка про звернення за

захистом в Україні) одного з батьків дитини чи законних представників;

⁃ довідка про реєстрацію місця проживання особи;

⁃ довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

⁃ документ, що засвідчує право власності на відповідне житло;

⁃ рішення суду, яке набрало законної сили;

⁃ документ, що засвідчує право користування житлом (договір

найму/піднайму/оренди тощо;

⁃ довідка про проходження служби у військовій частині ;

⁃ акт обстеження умов проживання (провадження органами опіки та

піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини);

⁃ інший офіційний документ, що містить інформацію про місце проживання

дитини та/або одного з її батьків чи законних представників.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/684-2017-%D0%BF#n13
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/207-2016-%D0%BF#n177
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/509-2014-%D0%BF#n53
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/207-2016-%D0%BF#n171
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/866-2008-%D0%BF#n377


Глава 1 розділу ІІ

⁃ До 31 травня – приймання заяв та копій відповідних документів
(батьки можуть подавати заяви в декілька закладів освіти на вільні
місця).

⁃ З 1 по 15 червня документи не приймаються, що не виключає
права батьків подавати документи після 15 червня на вільні місця.

⁃ Якщо станом на 31 травня кількість поданих заяв про зарахування
не перевищує загальної кількості місць у першому (перших) класі
(класах), не пізніше 01 червня видається наказ про зарахування
усіх дітей

Порядок зарахування, відрахування та 
переведення учнів до державних та комунальних 

закладів освіти для здобуття повної загальної 
середньої освіти, затверджений наказом 

МОН України від 16.04.2018 № 367



Глава 1 розділу ІІ

Якщо станом на 31 травня кількість поданих заяв про зарахування

перевищує загальну кількість місць у першому (перших) класі

(класах), зарахування дітей відбувається за такими правилами:

Порядок зарахування, відрахування та переведення учнів до 

державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної 

загальної середньої освіти, затверджений наказом 
МОН України від 16.04.2018 № 367

До 01 червня включно зараховуються усі діти, 

місце проживання яких території 
обслуговування закладу освіти 

підтверджене, а також діти, які є рідними 
(усиновленими) братами та/або сестрами 

дітей, які здобувають освіту у цьому закладі, 

чи дітьми працівників цього закладу освіти, чи 

випускниками дошкільного підрозділу цього

закладу освіти 
(за його наявності)

До 15 червня включно на вільні місця 

зараховуються діти, які не проживають на 

території обслуговування цього закладу, за 

результатами жеребкування. 
Процедура проведення жеребкування 

розробляється відповідно до глави 2 розділу ІІ,

схвалюється педагогічною радою закладу 

освіти, затверджується керівником закладу

Лист МОН України від 16.04.2022 № 1/4202-22 

«Щодо зарахування до 1-го класу закладів загальної 

середньої освіти»
Зарахування до 1-го класу провести без процедури жеребкування



Пункт 5 глави 1 розділу ІІ
З метою зарахування усіх дітей, керівник закладу освіти вживає

заходів щодо раціонального використання наявних у закладі
приміщень та/або ініціює перед органом, у сфері управління якого
перебуває заклад освіти:
⁃ відкриття додаткових класів, у тому числі інклюзивного чи

спеціального;
⁃ внесення необхідних змін в організацію освітнього процесу;
⁃ вивільненням приміщень, що використовуються не за призначенням.

Порядок зарахування, відрахування та переведення учнів до 

державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної 

загальної середньої освіти, затверджений наказом 
МОН України від 16.04.2018 № 367

Пункт 6 глави 1 розділу ІІ 

Після 15 червня зарахування на вільні місця відбувається у такому
порядку:

- до початку навчального року – діти, які мають на першочергове
зарахування,
- впродовж навчального року – у порядку надходження заяв про
зарахування.

Інформація про кількість зарахованих учнів та наявність вільних

місць оприлюднюється впродовж 2-х робочих днів



Глава 3 розділу ІІ. Зарахування до гімназії

Зарахування до 5 класу закладу освіти І-ІІ або І-ІІІ ступенів

відбувається після видання наказу про переведення до нього учнів

4 класу цього ж закладу освіти. На вільні місця (у разі їх наявності) діти

зараховуються у такому порядку:

⁃ до початку навчального року – діти, які мають право на першочергове

зарахування;

⁃ упродовж навчального року – у порядку надходження заяв про

зарахування.

У разі створення додаткового 5 класу зарахування на вільні місця

може відбуватися за результатами конкурсного відбору

Порядок зарахування, відрахування та переведення учнів до 

державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної 

загальної середньої освіти, затверджений наказом 
МОН України від 16.04.2018 № 367



Зарахування до гімназії

Для зарахування до закладу освіти ІІ або ІІ-ІІІ ступенів заяви
подаються до 31 травня включно.

⁃ У разі, якщо кількість поданих станом на 31 травня заяв не
перевищує загальної кількості місць у п’ятих класах закладу освіти,
конкурсний відбір не проводиться і 01 червня видається наказ про
зарахування усіх дітей.

⁃ У разі, якщо кількість поданих станом на 31 травня заяв перевищує
загальну кількість місць у п’ятих класах закладу освіти, до 01 червня
включно заклад освіти оприлюднює оголошення про проведення
конкурсного відбору, що організовується і проводиться відповідно
до пунктів 2-16 глави 4 цього розділу ІІ Порядку.

Конкурс має бути проведений і наказ про зарахування виданий
до 15 червня включно.

Порядок зарахування, відрахування та переведення учнів до 

державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної 

загальної середньої освіти, затверджений наказом 
МОН України від 16.04.2018 № 367



Глава 4 розділу ІІ. Зарахування до ліцею

Зарахування до 10 класу закладу освіти
І-ІІІ або ІІ-ІІІ ступенів відбувається після
видання наказу про переведення до нього
учнів 9 класу цього ж закладу освіти, які
не виявили намір припинити навчання в
ньому і не були відраховані або переведені
до іншого закладу освіти.

Для зарахування до закладу освіти ІІІ
ступеню заяви подаються до 15 червня
включно. До закладу освіти ІІІ ступеня
зарахування відбувається, як правило,
шляхом конкурсу відповідно до пунктів 2-16
глави 4 розділу ІІ

Порядок зарахування, відрахування та переведення учнів до 

державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної 

загальної середньої освіти, затверджений наказом 
МОН України від 16.04.2018 № 367



Розділ ІІІ. Переведення учнів між закладами освіти

Для переведення учня з одного закладу освіти до іншого один з його

батьків має звернутися до обраного ним закладу освіти щодо

можливості зарахування з відповідним письмовим зверненням

(запитом) в довільній формі, у тому числі шляхом надсилання його

сканованої копії електронною поштою.

Керівник закладу освіти упродовж п’яти робочих днів з дати

надходження такого звернення (запиту) має надати заявнику письмову

відповідь (у тому числі шляхом надсилання її сканованої копії на

електронну пошту заявника) про наявність чи відсутність вільних місць у

певному класі та, відповідно, можливість чи неможливість зарахування

учня до цього класу.

У письмовому підтвердженні можливості зарахування дитини має

бути вказаний кінцевий термін для подання заяви про переведення та

подання особової справи учня.

Порядок зарахування, відрахування та переведення учнів до 

державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної 

загальної середньої освіти, затверджений наказом 
МОН України від 16.04.2018 № 367



До закладу освіти, з якого переводиться учень, подаються:

⁃ заява одного з батьків учня;

⁃ письмове підтвердження або його сканована копія з іншого

закладу освіти про можливість зарахування до нього

відповідного учня.

Порядок зарахування, відрахування та переведення учнів до 

державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної 

загальної середньої освіти, затверджений наказом 
МОН України від 16.04.2018 № 367

Пункт 13 розділу І. Загальні положення 

За повноту і достовірність усієї інформації
та усіх документів, що подаються до закладу
освіти, відповідає особа, яка їх подає



Упродовж одного робочого дня з дня отримання відповідних
документів керівник закладу освіти зобов’язаний видати наказ про
відрахування учня для переведення до іншого закладу освіти та видати
особову справу учня.

Порядок зарахування, відрахування та переведення учнів до 

державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної 

загальної середньої освіти, затверджений наказом 
МОН України від 16.04.2018 № 367

Пункт 3 розділу ІІІ

Пункт 4 розділу ІІІ

Упродовж п’яти робочих днів з дня отримання від закладу освіти

зазначених документів один із його батьків має подати до закладу

освіти, до якого переводиться учень:

- заяву про зарахування;

- особову справу учня.

У такому випадку наказ про зарахування учня упродовж одного

робочого дня з дня отримання документів, визначених цим пунктом.



Розділ ІV. Відрахування учнів із закладів освіти

Із закладу освіти відраховуються учні, які:

1) здобули повну загальну середню освіту та отримали

відповідний документ про освіту;

2) зараховані до іншого закладу освіти для здобуття повної

загальної середньої освіти;

3) переводяться до іншого закладу освіти відповідно

до розділу ІІІ цього Порядку;

4) вибувають на постійне місце проживання за межі

України.

Порядок зарахування, відрахування та переведення учнів до 

державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної 

загальної середньої освіти, затверджений наказом 
МОН України від 16.04.2018 № 367

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0564-18#n154


Порядок ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та 
учнів, затверджений постановою КМУ від 13.09.2017 № 684

Пункт 11

У разі переведення учня до іншого закладу освіти або його відрахування в

установленому порядку заклад освіти, з якого переводиться або відраховується

учень, подає не пізніше 15 числа наступного місяця відповідному структурному

підрозділу дані такого учня, у тому числі місце продовження здобуття ним

загальної середньої освіти.

Під час переведення учня до іншого закладу освіти до закладу освіти, з якого

він переводиться, подаються:

заява батьків (одного з батьків) учня чи інших його законних представників;

письмове підтвердження або його сканована копія з іншого закладу освіти

про можливість зарахування до нього відповідного учня.

Під час вибуття учня на постійне місце проживання за межі України до

закладу освіти, з якого він вибуває, подаються:

заява батьків (одного з батьків) учня чи інших його законних представників;

копія або сканована копія паспорта громадянина України для виїзду за

кордон, з яким перетинає державний кордон дитина, або її проїзного документа

із записом про вибуття на постійне місце проживання за межі України чи

відміткою про взяття на постійний консульський облік у дипломатичному

представництві або консульській установі України за кордоном.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/684-2017-%D0%BF#Text


Закон України 
«Про повну загальну середню освіту»

Стаття 12. Формування класів (груп) у закладах загальної
середньої освіти

Кількість учнів у класі (наповнюваність класу) державного,
комунального закладу освіти не може становити менше 5 учнів та
більше:
⁃ 24 учнів, які здобувають початкову освіту;
⁃ 30 учнів, які здобувають базову чи профільну середню освіту.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20/conv#n979


Закон України від 19.06.2022 № 2315-IX

«Про внесення зміни до розділу X «Прикінцеві та 

перехідні положення» Закону України «Про повну

загальну середню освіту» щодо врегулювання окремих

питань освітньої діяльності в умовах воєнного стану»

Тривалість навчального року, дата його початку та/або

закінчення визначаються Кабінетом Міністрів України.

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.06.2022 № 711

«Про початок навчального року під час дії правового 

режиму воєнного стану в Україні»

Установити тривалість 2022/2023 навчального року

з 1 вересня 2022 року по 30 червня 2023 року

Зупиняється дія положення частин другої та п’ятої статті 12

щодо максимальної кількості учнів у класі (наповнюваності

класу) державного, комунального закладу освіти, крім здобуття

освіти за очною (денною) або вечірньою формою.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2315-20#Text


Лист МОН України від 30.06.2022 № 1/7322-22 

«Про організацію 2022/2023 навчального року»

Визначення форми організації освітнього процесу

Організація освітнього процесу залежить від безпекової ситуації в

населеному пункті.

Структура і тривалість:

- навчального тижня,

- навчального дня,

- занять,

- відпочинку між ними,

- форми організації освітнього процесу,

визначаються педагогічною радою закладу освіти у межах часу,

передбаченого освітньою програмою, відповідно до обсягу

навчального навантаження, встановленого навчальним планом, та з

урахуванням вікових особливостей, фізичного, психічного та

інтелектуального розвитку здобувачів освіти, можливостей регіону

тощо



Лист МОН України від 30.06.2022 № 1/7322-22 

«Про організацію 2022/2023 навчального року»

Організація освітнього процесу в очному режимі

Запроваджується в приміщеннях або будівлях закладу

освіти тільки в межах розрахункової місткості споруд

цивільного захисту, що можуть бути використані для укриття

учасників освітнього процесу.

Якщо потужність споруд цивільного захисту є недостатніми

для укриття всіх учасників освітнього процесу, то освітній

процес може бути організований шляхом розподілу

навчального часу в межах:

- годин (змін) упродовж дня,

- годин (змін) і днів упродовж тижня,

- годин (змін), днів та тижнів упродовж місяця, або

семестру тощо



Лист МОН України від 30.06.2022 № 1/7322-22 

«Про організацію 2022/2023 навчального року»

Організація освітнього процесу за змішаною формою

Організація освітнього процесу поєднує очний і дистанційний

режими, наприклад:

практичні, лабораторні заняття проводяться в очному режимі,

лекційні – в дистанційному.

Освітній процес у початковій школі 

бажано проводити в очному режимі, 

враховуючи необхідність соціалізації 

дітей



Закон України «Про освіту»

Стаття 55. Права та обов’язки батьків здобувачів освіти

Батьки здобувачів освіти мають право обирати заклад освіти,

освітню програму, вид і форму здобуття дітьми відповідної освіти

Стаття 9. Форми здобуття освіти

ІНСТИТУЦІЙНА ІНДИВІДУАЛЬНА

✓ очна (денна, вечірня);

✓ заочна;

✓ дистанційна;

✓ мережева

✓ екстернатна;

✓ сімейна (домашня);

✓ педагогічний патронаж



Положення про індивідуальну форму здобуття 

загальної середньої освіти, затверджене наказом МОН 

України від 12.01.2016 № 8 (зі змінами)

Зарахування до закладу освіти на індивідуальну форму

здобуття освіти:

- проводиться зазвичай до початку навчального року,

- може здійснюватися незалежно від наявності вільних місць

у класі.

Переведення здобувачів освіти на індивідуальну форму

здобуття освіти може відбуватися протягом навчального року,

але не пізніше ніж за 3 місяці до проведення річного оцінювання

результатів навчання здобувачів чи державної підсумкової

атестації (далі - атестація). Таке обмеження не застосовується

для переведення на педагогічний патронаж



⁃ Для осіб, які здобували чи здобувають освіту за кордоном, а також для

осіб, які проживали чи проживають на тимчасово окупованій території

України або в населених пунктах, території здійснення заходів із

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування

збройної агресії Російської територія) або на Федерації у Донецькій та

Луганській областях на період здійснення зазначених заходів (далі -

неконтрольована території населених пунктів на лінії зіткнення, території,

на якій встановлено режим надзвичайної ситуації або режим

надзвичайного стану, зарахування (переведення) на екстернат

здійснюється протягом усього календарного року.

⁃ Зарахування осіб до закладу освіти для здобуття освіти за

індивідуальною формою може здійснюватися незалежно від наявності

вільних місць у класі.

⁃ Зарахування (переведення) на індивідуальну форму здобуття освіти

здійснюється зазвичай на навчальний рік

Положення про індивідуальну форму здобуття 

загальної середньої освіти, затверджене наказом МОН 

України від 12.01.2016 № 8 (зі змінами)



− Керівник закладу освіти здійснює контроль за виконанням
педагогічними працівниками та здобувачами освіти
індивідуальних навчальних планів, індивідуальних програм
розвитку.

− Керівник закладу освіти ознайомлює здобувачів освіти, їх
батьків, інших законних представників (одного з них) із порядком
організації відповідної індивідуальної форми здобуття освіти (у
тому числі з порядком і періодичністю оцінювання), визначеним
цим Положенням та іншими актами законодавства у сфері
загальної середньої освіти.

− Для здобувачів освіти за індивідуальною формою оцінювання
може відбуватися разом з іншими здобувачами освіти
відповідного класу за розкладом, визначеним закладом освіти,
або окремо від них

Положення про індивідуальну форму здобуття 

загальної середньої освіти, затверджене наказом МОН 

України від 12.01.2016 № 8 (зі змінами)



Індивідуальна форма здобуття освіти 

Педагогічний

патронаж 
Екстернат

Сімейна

(домашня)

Особливості організації освітнього процесу

Освітній процес

забезпечують педагогічні

працівники

Самостійне

засвоюєння освітньої

програми здобувачем освіти

Освітній процес батьки 

організовують самостійно

Визначені категорії здобувачів освіти

- Особи, які з поважних причин (стан

здоров’я, збройний конфлікт,

проживання за кордоном, в зоні АТО

(ООС) не можуть відвідувати

навчальні заняття;

- не завершили здобуття загальної

середньої освіти;

- громадяни України, які здобували

або здобувають освіту за кордоном;

- іноземці, які проживають, або

тимчасово перебувають в Україні;

- прискорено або самостійно

опанували зміст окремих навчальних

предметів

Без обмежень- Особи, які перебувають

на стаціонарному лікуванні

в закладах охорони

здоров’я;

- особи, які за станом

здоров’я не можуть

відвідувати заклад освіти за

денною формою;

- діти-біженці



Індивідуальна форма здобуття освіти 

Педагогічний
патронаж 

Екстернат
Сімейна

(домашня)

Облік навчальних занять, оплата праці педагогічних працівників

Кількість навчальних годин 
визначається з розрахунку:
1-4 класи- 10 годин на тиждень;
5-9 класи- 14 годин на тиждень;
10,11 (12) класи- 16 годин на 
тиждень

На проведення підсумкового, формувального оцінювання - 1 академічна
година з кожного навчального предмета, завершального (підсумкового)
оцінювання - 1 - 2 академічні години;
на перевірку письмових робіт - 20 хвилин на кожну роботу з державної
мови або мов національних меншин, 30 хвилин на кожну роботу з усіх інших
навчальних предметів;
на проведення консультацій - 15 хвилин на одного здобувача освіти з
кожного навчального предмета згідно з графіком, затвердженим
керівником закладу освіти (але не більше ніж 3 години на навчальний
предмет відповідного класу на рік)

Оцінювання результатів навчання учнів

Поточне, підсумкове
(тематичне, семестрове, 

річне) та атестація

1 раз на рік
(річне оцінювання) 

та атестація

Підсумкове
(семестрове, річне) 

та атестація

Підстави для зарахування

- Заява одного з батьків;

- висновок ЛКК або медичний

висновок про стан здоров’я

дитини

- Заява одного з батьків;

- документ, що підтверджує

наявність підстави

- Заява одного з батьків



Положення про дистанційну форму здобуття 

загальної середньої освіти, затверджене наказом

МОН України від 08.09.2020 № 1115

Дистанційне навчання
Зарахування (переведення) учнів здійснюється, як правило,

до початку навчального року або семестру (триместру)

навчання.

Педагогічні працівники самостійно визначають режим

(синхронний або асинхронний) проведення окремих

навчальних занять. При цьому не менше 30 відсотків

навчального часу, передбаченого освітньою програмою

закладу освіти, організовується в синхронному режимі.

У разі, якщо під час дистанційного

навчання батьки 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



Закон України 

«Про повну загальну середню освіту»

Стаття 25. Права, обов’язки та відповідальність

батьків учнів.

На батьків учнів покладається відповідальність за

здобуття ними повної загальної середньої освіти


