
Комунальний заклад «Первомайський ліцей  № 5 

Первомайської міської ради Харківської області» 

ПРОТОКОЛ 

засідання педагогічної ради  

29.09.2022  № 10 

 

Голова – О. Стоцька 

Секретар – С.Бутенко 

Присутні – 52 особи (список додається) 

 

Порядок денний:  

1. Про переведення на сімейну (домашню) форму здобуття загальної середньої 

освіти для учнів ліцею. 

2. Про розгляд звернення батьків щодо переведення учня 9 класу на 

дистанційне навчання. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Заболотню С., заступницю директора з навчальної роботи, яка зазначила, що 

станом на 29.09.2022 надійшли заяви від батьків учнів ліцею, про переведення 

на сімейну (домашню) форму здобуття загальної середньої освіти. Учнів через 

воєнну агресії РФ знаходяться за кордоном та за законом цих країн повинні 

відвідувати заняття в школах. Для того, щоб їх батьки просять про переведення 

на сімейну (домашню) форму здобуття загальної середньої освіти. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1.1. Перевести учнів ліцею на сімейну (домашню) форму здобуття загальної 

середньої освіти, - список додається до протоколу.  

З 01.10.2022 

Рішення прийняте одноголосно 

 

2. СЛУХАЛИ: 



Заболотню С., заступницю директора з навчальної роботи, яка зазначила, що 

30.11.2020 надійшла заява від Петрової Т., матері учня 9-Б класу Петрова 

Тимофія, про переведення Тимофія на дистанційну форму здобуття загальної 

середньої освіти. Відповідно до п.2.3 Положення про дистанційну форму 

здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 08.09.2020 № 1115, для організації 

дистанційної форми здобуття освіти заклад освіти створює у своєму складі 

класи з дистанційною формою здобуття освіти. Наповнюваність класів 

визначається відповідно до Закону України "Про повну загальну середню 

освіту". Кількість учнів у класі (наповнюваність класу) державного, 

комунального закладу освіти не може становити менше 5 учнів. У зв’язку з 

відсутністю такого класу переведення Петрова Тимофія, учня 9-Б класу, на 

дистанційну форму здобуття загальної середньої освіти неможливе.  

 

УХВАЛИЛИ: 

2.1. Взяти до відома інформацію, надану заступницею директора з навчальної 

роботи Заболотньої С..  

2.2. Відмовити матері Петрова Тимофія у переведенні його на дистанційну 

форму здобуття освіти. 

 

 

Голова педради                                      О.Стоцька 

Секретар                                                 В.Якубів 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T200463.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T200463.html

