
РОБОТА КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ ЩОДО КОНТРОЛЮ ЗА 
ВІДВІДУВАННЯМ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ 

 

Класний керівник несе відповідальність за збереження життя і здоров’я 
учнів класу, за відвідуванням ними навчальних занять, тому нагадуємо про 
дотримання вимог законодавства щодо постійного контролю за 
охопленням навчанням і вихованням дітей. 

  

Згідно Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку: 

  

 

- У разі коли учень протягом поточного навчального року вибуває з 
населеного пункту, у загальноосвітньому навчальному закладі повинна 
бути відповідна заява батьків або осіб, які їх замінюють, із зазначенням 
причини вибуття. 

  

- У разі переходу учня для здобуття загальної середньої освіти до іншого 
навчального закладу подаються такі документи:  

  

 заява батьків або осіб, які їх замінюють, про перехід дитини (підлітка) 
до іншого навчального закладу (із зазначенням причини);  

 довідка, що підтверджує зарахування дитини (підлітка) до іншого 
навчального закладу;  

 учнівський квиток. 
  

 - Учні, які тимчасово не відвідували загальноосвітній навчальний заклад, 
подають медичну довідку чи письмове пояснення батьків або осіб, які їх 
замінюють, про причину відсутності на уроках. Довідки та пояснення 
зберігаються в особовій справі учня протягом навчального року. 

  

- Класний керівник здійснює постійний контроль за відвідуванням учнями 
навчального закладу, з'ясовує причини відсутності на уроках. У разі 
відсутності учня понад 10 днів класний керівник подає директору школи 
доповідну записку про даний факт і надалі активно співпрацює з 
соціальним педагогом школи та дирекцією з метою з метою виявлення 
причини відсутності учня на уроках. 

  

  

  

 

 

 

 

 



Згідно наказу Міністерства освіти і науки України 

  

"ПРО ВДОСКОНАЛЕННЯ ПОСТІЙНОГО КОНТРОЛЮ 

ЗА ОХОПЛЕННЯМ НАВЧАННЯМ І ВИХОВАННЯМ ДІТЕЙ І 

ПІДЛІТКІВ ШКІЛЬНОГО ВІКУ"  

  

№595 ВІД 04.09.2003 Р.: 

  

Класний керівник: 
  

  активно застосовує різноманітні форми підвищення мотивації учнів 
до навчання; 

 на кожному уроці контролює відвідування учнями навчальних 
занять; 

 у кожному конкретному випадку відсутності учнів на заняттях 
невідкладно з'ясовує причини, встановлює місцеперебування дитини, 
інформує батьків та осіб, які їх замінюють; 

 у разі, якщо причиною невідвідування учнем занять є конфлікт в 
учнівському колективі, залучає шкільного психолога, який надає 
психологічну допомогу та вживає заходів до усунення конфліктної 
ситуації; 

 у випадку, якщо учень систематично або тривалий час не відвідує 
школу без поважних причин, залучає до виховної роботи з ним 
комісію у справах неповнолітніх, а у разі необхідності - кримінальну 
міліцію у справах неповнолітніх;  

 активно використовує педагогічний потенціал батьківських комітетів, 
об'єднань батьків, піклувальних рад навчальних закладів та 
громадських організацій для впливу на учнів, які без поважних 
причин пропускають навчальні заняття, їх батьків та осіб, які їх 
замінюють; 

 проводить  педагогічні лекторії, навчання для батьків та осіб, які їх 
замінюють. 

  

 
Стан відвідування учнями навчальних занять, а також робота класного керівника 

щодо контролю за відвідування учнями уроків враховується при атестації 
класних керівників 

 


