Організація індивідуальної форми
здійснюється відповідно Положення про
індивідуальну форму здобуття освіти,
затверджену наказом МОН України від
12.01.2016 року №8 ( у редакції наказу МОН
України від 10.07.2019 року №955)

ЕКСТЕРНАТНА ФОРМА

ЯК І КОМУ ОРГАНІЗОВУЄТЬСЯ ЕКСТЕРНАТНА ФОРМА?

1) для осіб, які із поважних причин не можуть відвідувати навчальні заняття
або не можуть пройти річне оцінювання;
2) не завершили здобуття загальної середньої освіти або не мають
результатів річного оцінювання з окремих навчальних предметів або атестації;
3) є громадянами України, які здобували або здобувають освіту за
кордоном;
4) є іноземцями, особами без громадянства
5) які прискорено хочуть опанували зміст навчальних предметів одного або
декількох класів (рівнів повної загальної середньої освіти);
6) самостійно опанували зміст окремих навчальних предметів;
7) бажають самостійно опанувати зміст окремих навчальних предметів;
Хто може бути зарахований на екстернат?
Екстерном є особа (незалежно від віку), зарахована (переведена) на
екстернат: для самостійного засвоєння освітньої програми протягом
навчального року та проходження річного оцінювання та/або атестації;
лише проходження річного оцінювання навчальних досягнень та/або
атестації.

ЩО НЕОБХІДНО ДЛЯ ЗАРАХУВАННЯ (ПЕРЕВЕДЕННЯ) НА ЕКСТЕРНАТ?
1. Заява, у якій зазначається підстава;
2. Документ, що підтверджує наявність такої підстави (крім підстав, які вбачають
прискорене опанування змісту навчальних предметів одного або декількох касів, рівнів,
самостійне опанування або бажання опанувати зміст навчальних предметів);
3. Наявність підтверджувальних докуменів (копій документів) про здобуття рівня освіти
чи результатів оцінювання або атестації;
4. Зарахування особи, яка немає документів, що підтверджують попередній рівень
здобуття освіти чи результатів оцінювання або атестації, здійснюється після її
оцінювання рівня навчальних досягнень. Оцінювання проводиться закладом освіти, у
якому організовується екстернат на підставі заяви.
ЯК ВІДБУВАЄТЬСЯ ПОРЯДОК ЗАРАХУВАННЯ?
Особи на екстернат зараховуються протягом навчального року, але не пізніше ніж за 3
місяці до проведення річного оцінювання чи ДПА.
ЯК ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ОЦІНЮВАННЯ?
1. Оцінювання проводиться до закінчення навчального року.
2. Створюється комісія у закаді освіти ( затверджується наказом керівника);
3. Скадається графік проведення оцінювання та перелік завдань з навчальних предметів;
4. Протоколи оцінювання рівня навчальних досягнень (по завершенню оцінювання);

СІМЕЙНА (ДОМАШНЯ) ФОРМА

ЯК ЗДІЙСНИТИ ЗАРАХУВАННЯ НА СІМЕЙНУ (ДОМАШНЮ)
ФОРМУ?
1. Особи віком до 18 років;
2. Безкоштовно до початку навчального року;
3. На загальних підставах без будь-яких додаткових документів;
4. Відповідно до території обслуговування;
5. Між закладом освіти і батьками може укладатися договір про надання
освітніх послуг.
ХТО ВІДПОВІДАЄ ЗА ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ ДИТИНИ?

Відповідальність за здобуття освіти на рівні не нижче стандартів освіти
несуть батьки.
Батьки несуть відповідальність за життя, безпеку та здоров'я здобувача
освіти під час перебування вдома.
ЯК ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ
ДОСЯГНЕНЬ?
Оцінювання проводиться не рідше ніж 4 рази на рік (підсумкове
(семестрове/піврічне та річне), атестація).

ЯК ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ?

1.За результатами підсумкового оцінювання або атестації здобувачу освіти
встановлено рівень навчальних досягнень не нижче середнього, такий
здобувач може продовжувати навчання за сімейною (домашньою) формою.
2.У разі встановлення початкового рівня (за одним або кількома
предметами) або здобувач не пройшов підсумкового оцінювання без
поважних причин, він може пройти його повторно протягом місяця(у межах
навчального року).
3.Якщо за результатами повторного оцінювання здобувачу освіти
встановлено початковий рівень навчальних досягнень, такий здобувач
освіти відповідно до рішення педагогічної ради закладу освіти може бути
переведений на інституційну форму здобуття освіти.

4. У 1-2 класах застосовується формувальне оцінювання (не рідше ніж 3
рази на рік), шляхом спостереження протягом одного навчального дня з
кожного предмета . Результати записуються у свідоцтві досягнень та
надаються рекомендації батькам щодо організації подальшого навчання.

ПЕДАГОГІЧНИЙ ПАТРОНАЖ

КОМУ ОРГАНІЗОВАНО ПЕДАГОГІЧНИЙ ПАТРОНАЖ?
1. Здобувачам освіти, які за станом здоров'я не можуть відвідувати заклад освіти і
перебувають удома (висновок ЛКК);
2. Для осіб, які здобувають початкову, базову середню освіту у класах де менше 5
осіб.
3. Особи, які перебувають на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров'я
4. Для осіб віком до 18 років (крім осіб, з особливими освітніми потребами).
ЯК ЗДІЙСНИТИ ЗАРАХУВАННЯ НА ПЕДАГОГІЧНИЙ ПАТРОНАЖ?
Зарахування проводиться до початку навчального року на загальних підставах без
будь-яких додаткових документів;
Переведення протягом навчального року, але не пізніше ніж за 3 міс., до
проведення річного оцінювання чи ДПА;
Відповідно до території обслуговування, за якою закріплений заклад освіти.

ХТО ОРГАНІЗОВУЄ ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС?
Організацію здійснює заклад освіти та його педагогічні працівники,
інклюзивно-ресурсний центр (за потреби) та інші фахівці (психологічна
служба, педагоги, які забезпечують корекційно-розвиткові заняття для осіб з
особливими освітніми потребами).

ЯК ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ?
Здобувачі освіти (крім тих, які навчаються за Держаним стандартом початкової
освіти) проходять поточне та підсумкове (семестрове/піврічне та річне) оцінювання
навчальних досягнень, а також атестацію.

У 1-2 класах застосовується формувальне та завершальне оцінювання (не рідше ніж
3 рази на рік), шляхом спостереження протягом одного навчального дня з кожного
предмета.

