
 

ПРАВА БАТЬКІВ ТА ЗАКОННИХ ПРЕДСТАВНИКІВ 

 обирати: заклад освіти, освітню програму, вид і форму здобуття освіти; 

 захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси 

здобувачів освіти (звертатися зі скаргами до Державної служби якості освіти, 

освітнього омбудсмена, правоохоронних органів, суду тощо); 

 звертатися до закладів освіти, органів управління освітою з питань 

освіти; 

 брати участь у громадському самоврядуванні закладу освіти (обирати і 

бути обраними до органів громадського самоврядування закладу освіти – 

зокрема, органів батьківського самоврядування); 

 завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у закладі освіти та 

позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, 

дослідження, обстеження, педагогічні експерименти; 

 надавати (або не надавати) згоду на участь дитини у заходах закладу 

освіти; 

 подавати письмові звернення про створення в обов’язковому порядку 

інклюзивних та/або спеціальних класів для навчання дітей з особливими 

освітніми потребами; 

 брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини 

та/або індивідуального навчального плану; 

 здійснювати індивідуальний супровід дитини з особливими освітніми 

потребами під час її перебування у закладі загальної середньої освіти. 

 приймати рішення щодо участі дитини в інноваційній діяльності закладу 

освіти; 

 мати відкритий доступ до інформації та документів на веб-сайтах 

закладів освіти, що визначені статтею 30 Закону України «Про освіту» (у разі 

їх відсутності - на веб-сайтах своїх засновників); 

 отримувати інформацію про: 

 діяльність закладу освіти; 

 результати оцінювання якості освіти у закладі освіти та його освітньої 

діяльності; 

 щодо надання соціальних та психолого-педагогічних послуг особам, які 

постраждали від булінгу, стали його свідками або вчинили булінг; 

 результати навчання своїх дітей та ін.; 



 подавати керівництву або засновнику закладу освіти заяву про випадки 

булінгу стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу; 

 вимагати повного та неупередженого розслідування випадків булінгу 

стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу; 

 за власною ініціативою та на добровільних засадах надавати закладу 

освіти благодійну допомогу відповідно до законодавства про благодійну 

діяльність та благодійні організації; 

 звертатися з метою отримання/надавати згоду (або не надавати) на 

отримання додаткових освітніх послуг. 


