
ВІДВІДУВАННЯ УРОКІВ

Виготовлено: ТОВ "Атопол"
Наклад: 3500 шт
Номер замовлення 20.

БАТЬКАМИ

Батьки мають право бути присутніми на уроці, не втручаючись в 
освітній процес

В ТОВ "А "

У разі загрози життю чи здоров’ю дитини ніщо не може бути перешкодою для спілкування дитини з батьками!

Батьки здобувачів освіти мають право захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси здобувачів освіти 
(ЗУ «Про освіту», п. 2, ст.55)

Здобувачі освіти МАЮТЬ ПРАВО НА ЗАХИСТ під час освітнього процессу від приниження честі та гідності, будь-яких форм 
насильства та експлуатації, булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають 
шкоди здоров’ю здобувача освіти (ЗУ «Про освіту» п. 1, абз. 10, ст. 53)

РЕКОМЕНДАЦІЇ  ЩОДО ВІДВІДУВАННЯ УРОКІВ 
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БАТЬКАМ:
ознайомтеся з  інформацією на сайті школи щодо 

порядку відвідування уроків батьками; 
поясніть причину присутності на уроці;
завчасно домовтесь з адміністрацією закладу про 

дату та час відвідин;
не запізнюйтеся на урок;
не втручайтеся в хід уроку;
робіть письмові замітки;
обговоріть побачене на уроці та поставте питання 

у домовлений з педагогом час, у разі потреби – за 
участю представника адміністрації закладу.  

АДМІНІСТРАЦІЇ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ: 
запрошуйте батьків до школи, ініціюйте відкриті 

уроки; 
оприлюдніть правила відвідування уроків; 
на підставі ст.14 ЗУ «Про захист персональних 

даних», розробіть форму заяви для батьків із 
зобов’язанням не поширювати конфіденційну 
інформацію та персональні дані інших учасників 
освітнього процесу (що стали відомі під час відвідин 
уроку) без згоди суб'єкта персональних даних; 

обговоріть з батьками враження від уроку і 
врахуйте зауваження; 

пропонуйте батькам хоч на один урок стати 
вчителем –це шлях до порозуміння.
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науково-педагогічні та наукові працівники мають право на свободу від втручання в педагогічну, науково-педагогічну та 
наукову діяльність, захист професійної честі та гідності; безпечні і нешкідливі умови праці; захист під час освітнього 
процесу від будь-яких форм насильства… (ЗУ «Про освіту», ст. 54)

ЇЇЇЇЇЇ

батьки здобувачів освіти зобов’язані сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною 
передбачених нею результатів навчання (ЗУ «Про освіту», п. 3, ст.55)


