ПОРЯДОК ДІЙ У ВИПАДКУ ВІДСУТНОСТІ МОЖЛИВОСТЕЙ
ДЛЯ ЗАРАХУВАННЯ ТА ПРИЙОМУ ДІТЕЙ
З УКРАЇНИ ДО ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ
Дитина зі статусом заявника на тимчасовий притулок, шукача притулку чи біженця,
яка має цей статус менше 3 місяців і повинна бути зарахована відповідно
до положень § 146 абз. 4 Закону про освіту
закладу освіти зобов‘язаний зарахувати дитину, але при цьому повинен дотримуватись
• Директор
максимально можливої кількості дітей у класі та водночас «виробничої спроможності», зазначеної в правилах
роботи закладу освіти.

може відмовити у зарахуванні дитини з відповідним статусом лише у випадку недостатньої
• Директор
кількості місць, якщо відповідний територіальний орган охорони здоров’я не погоджується на їх збільшення.
дотриманні вимог, передбачених спеціальними положеннями, максимальна кількість у класі може
• При
бути збільшена на три учні. Причини, з яких можливе збільшення кількості, вказані в Закону про освіту,
або в Закону № 61/2015 зб. про професійну освіту та навчання та про внесення змін до деяких законів.

школа не має можливості зарахувати додаткових учнів з відповідним статусом, необхідно
• Якщо
в першочерговому порядку звернутися до засновника закладу освіти, який може забезпечити зарахування
в іншу школу в межах своєї компетенції.

зарахування неможливе навіть до інших шкіл, необхідно згодом зв’язатися з відповідним регіональним
• Якщо
управлінням шкільної адміністрації (RÚŠS). Директор школи звертається із запитом знайти придатну школу
для цієї дитини та надає законному представнику контактні дані відповідної управління.

ПОРЯДОК ДІЙ У ВИПАДКУ ВІДСУТНОСТІ МОЖЛИВОСТЕЙ
ДЛЯ ЗАРАХУВАННЯ ТА ПРИЙОМУ ДІТЕЙ
З УКРАЇНИ ДО ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ
Дитина зі статусом заявника на тимчасовий притулок, шукача притулку чи біженця,
яка має цей статус понад 3 місяці і повинна бути прийнята згідно з загальним
адміністративним порядком.
дитина не може бути прийнята до школи, директор ухвалює рішення про неприйняття, а законний
• Якщо
представник має можливість подати апеляцію.
апеляцію не прийнято (навіть в рамках процесуального захисту і засновник закладу освіти як суб‘єкт
• Якщо
другого рівня не погоджується на це), рішення про неприйняття стає остаточним.
йдеться про дитячий садок, і дитина досягла віку обов’язкової дошкільної освіти, та не була прийнята
• Якщо
до жодного дитячого садку, обраного законним представником, компетентне RÚŠS після того, як рішення
про відмову стане остаточним, призначить дитячий садок, який забезпечить навчання дитини.

йдеться про початкову школу, директор відповідного навчального закладу інформує законного
• Якщо
представника та відповідне RÚŠS після того, як рішення про неприйняття стане остаточним. Потім

відповідне RÚŠS визначає школу, яка забезпечить навчання дитини або іншу форму навчання відповідно
до Закону про освіту.

йдеться про середню школу, відповідне RÚŠS після того, як рішення про неприйняття стане
• Якщо
остаточним, забезпечить навчання в середній школі за погодженням із законним представником,
відповідним директором та засновником середньої школи.

