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Департаменти (управління) освіти і 
науки (молоді та спорту) 
обласних та Київської міської

У  У

державних адміністрацій

Щодо відрахування вихованців 
закладів дошкільної освіти

Зважаючи на численні звернення г ромадян, органів управління освітою 
стосовно відрахування вихованців закладів дошкільної освіти з 1 червня у 
зв’язку із їх зарахуванням до 1-го класу закладів загальної середньої освіти, 
інформуємо.

Відповідно до пункту 12 Положення про дошкільний навчальний заклад, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. 
№ 305 (далі — Положення) забороняється безпідставне відрахування дитини з 
дошкільного навчального закладу. П ри  цьому, виключний перелік підстав для 
відрахування дитини із закладу дошкільної освіти державної та 
комунальної форми власності, визначений пунктом 12 того ж Положення, серед 
підстав відсутня така як зарахування до закладу загальної середньої освіти.

Наказ Міністерства освіти і наука України від 1.6.04.2018 № 367 «Про 
затвердження Порядку зарахування відмахування та переведення учнів до 
державних та комунальних заклад в освіти для здобуття повної загальної 
середньої освіти» за предметом правового регулювання не стосується питань 
відрахування вихованців закладу дошкільно'' освіти.

Пунктом 25 Положення визначено, що навчальний рік у дошкільних 
навчальних закладах розпочинається 1 вересня і закінчується 31 травня, а 
оздоровчий період триває з 1 червня цо >! серпня

З огляду на те, -до діти г :<• - ві двідувати школу з 1 вересня, відсутні 
правові підстави для відрахування •дпеи із закладу дошкільної освіти у зв’язку з 
їхнім зарахування до закладу загальні,’ середньої освіти.

Враховуючи зазначене, діти шести ) років, які ідуть до школи з 1
вересня, мають правс^ійШ»к^ажіЬіг.тікйїШі®ймс^ііШкільної освіти до кінця
оздоровчого періоду, то б ¥ < ? 'Ж ? ||||| ,2018
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Додатково інформуємо, що робочою групою Міністерства освіти і науки 
України наразі розробляється проект нового Порядку зарахування, відрахування 
та переведення вихованців до державних та комунальних закладів освіти для 
здобуття дошкільної освіти. В межах опрацювання відповідного проекту 
розглядається можливість відрахування вихованців закладів дошкільної освіти, 
які вже приступили до навчальних занять у закладах загальної середньої освіти.

Зміст листа просимо довести до відома керівників дошкільних навчальних 
закладів.
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