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Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
18 лютого 2013 р. за № 288/22820
Про затвердження Інструкції про
звільнення від проходження
державної підсумкової атестації
учнів (вихованців) загальноосвітніх
навчальних закладів за станом здоров’я
Відповідно до статті 34 Закону України «Про загальну середню освіту», абзацу другого
пункту 56 Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 778, наказуємо:
1. Затвердити Інструкцію про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів за станом здоров’я, що додається.
2. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України (Єресько О.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.
3. Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, Міністерству охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, обласним, міським, районним органам управління освітою та охороною здоров'я, керівникам загальноосвітніх навчальних закладів, закладів охорони здоров’я забезпечити дотримання вимог цієї Інструкції.
4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров'я України від 29 січня 1996 року № 25/20 «Про затвердження Інструкції
про звільнення від перевідних і випускних екзаменів учнів середніх загальноосвітніх навчально-виховних закладів України за станом здоров’я», зареєстрований в Міністерстві юстиції
України 28 лютого 1996 року за № 98/1123.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра освіти і науки, молоді та спорту України Жебровського Б.М., заступника Міністра охорони здоров’я
України Толстанова О.К.
6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Міністр освіти і науки,
молоді та спорту України

Д.В. Табачник

Міністр охорони
здоров’я України

Р.В. Богатирьова

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України,
Міністерства охорони здоров'я України
01.02.2013 № 72/78
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в Міністерстві юстиції України
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ІНСТРУКЦІЯ
про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів
(вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів за станом здоров’я
1. Ця Інструкція розроблена відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту», Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 778, Положення про державну підсумкову
атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом
Міністерства освіти і науки України від 18 лютого 2008 року № 94, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 лютого 2008 року за № 151/14842 (у редакції наказу Міністерства
освіти і науки України від 21 грудня 2009 року № 1151), Інструкції про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 14 квітня 2008 року № 319, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 06 травня 2008 року за № 383/15074.
2. Інструкція визначає підстави та порядок звільнення учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів від проходження державної підсумкової атестації за станом здоров'я згідно із Переліком захворювань, що можуть бути підставою для звільнення учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів від проходження державної підсумкової атестації за станом здоров’я, зазначеним у додатку (далі - перелік захворювань).
3. Від проходження державної підсумкової атестації звільняються:
3.1. Учні (вихованці) загальноосвітніх навчальних закладів за наявності захворювань,
визначених переліком захворювань.
3.2. Учні (вихованці) загальноосвітніх навчальних закладів, які перебувають у соціальних відпустках відповідно до статей 17-18-1 Закону України «Про відпустки».
4. Учням (вихованцям), які за станом здоров'я можуть бути звільнені від проходження
державної підсумкової атестації, необхідно подати за місцем навчання такі документи:
заяву батьків, одного із батьків або їх законних представників;
висновок лікарсько-консультаційної комісії (далі - ЛКК) закладу охорони здоров’я за
місцем спостереження дитини, засвідчений печаткою відповідного закладу охорони здоров'я.
4.1. Учні (вихованці) загальноосвітніх навчальних закладів, які перебувають у соціальних відпустках відповідно до статей 17-18-1 Закону України «Про відпустки», необхідно додатково подати за місцем навчання такі документи:
довідку (довільної форми), видану жіночою консультацією для жінок, які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами;
заяву учнів (вихованців) (у разі досягнення повноліття), які перебувають у відпустці
для догляду за дитиною.
5. Інформація про захворювання, яке дає можливість звільнення учнів (вихованців) від
проходження державної підсумкової атестації, має бути зафіксована лікуючим лікарем в одній з форм первинної облікової документації:
№ 026/о «Медична карта дитини (для школи, школи-інтернату, школи-ліцею, дитячого будинку, дитячого садку)», затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України
від 27 грудня 1999 року № 302;

№ 112/о «Історія розвитку дитини», затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 27 грудня 1999 року № 302;
№ 025/о «Медична карта амбулаторного хворого № ___», затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 лютого 2012 року № 110, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 661/20974;
№ 025-1/о «Вкладний листок на підлітка до медичної карти амбулаторного хворого»,
затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 27 грудня 1999 року № 302;
№ 086/о «Медична довідка (лікарський консультаційний висновок)», затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 лютого 2012 року № 110, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 661/20974.
6. Підставою для звільнення від проходження державної підсумкової атестації є рішення педагогічної ради загальноосвітнього навчального закладу, на основі якого видається наказ керівника цього навчального закладу.
7. Учні (вихованці), які не мають можливості пройти державну підсумкову атестацію в
установлений строк через хворобу, не включену до переліку захворювань, зобов'язані надати
медичну довідку закладу охорони здоров’я, на підставі якої рішенням педагогічної ради загальноосвітнього навчального закладу їм надається право пройти державну підсумкову атестацію, відповідно до пунктів 3.4, 3.9, 3.10 розділу ІІІ Інструкції про переведення та випуск
учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 14 квітня 2008 року № 319, зареєстрованої в
Міністерстві юстиції України 06 травня 2008 року за № 383/15074.
Директор департаменту
загальної середньої
та дошкільної освіти

О.В. Єресько

Директор департаменту
реформ та розвитку
медичної допомоги

М.К. Хобзей

Джерело: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0288-13

