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ПОВІТОВИМ ШКІЛЬНИМ ІНСПЕКТОРАТАМ / ШКІЛЬНОМУ 

ІНСПЕКТОРАТУ МУНІЦИПАЛІТЕТУ БУХАРЕСТ 

До уваги генеральному шкільному інспекторові 

 

Враховуючи нинішню кризу, спричинену військовим конфліктом що відбувається на 

території України, а також наслідки, які віна має на масову міграцію людей (іноземці або 

особи без громадянства), які постраждали від конфлікту, включаючи дітей шкільного 

віку, повідомляємо вам, що поважаючи права на освіту та рівні можливості, українські 

учні які прибувають до Румунії можна буде зарахувати до груп/класів/навчальних 

утворень із підрозділів доуніверситетської освіти як аудиторії (глядачі та слухачі) 

відповідно до положень статті 125, абз (2) б відповідно положень Рамкового Регламенту 

організування та функціонування підрозділів доуніверситетської освіти, затверджених 

наказом МНО № 5.447/2020, з подальшими змінами та доповненнями. 

Водночас для українських учнів, які хочуть вивчати румунську мову, 

шкільні інспекторати створять необхідні умови та забезпечуть відповідні людські 

ресурси для виконання запиту. 

На рівні шкільних інспекторатів буде створено комісію у складі: генерального 

інспектора, 2 шкільні інспектори, 3 педкадри та 1 психолог/шкільний радник для 

координації діяльності розподілу дошкільнят/учнів до навчальних підрозділів, 

навчальних закладах у яких вони можуть здійснювати навчальну діяльність, а також у 

закладах, де їм буде надаватися психолого-педагогічна допомога та консультування. 

Також, шкільні інспекторати забезпечать людські ресурси для всіх дітей, 

громадяни України, в румунську систему доуніверситетської освіти, за допомогою таких 

заходів: 

a) а) українські учні будуть зараховані аудиторами на курси навчальних підрозділів, 

в наслідок заяви поданої батьком або законним представником, відповідної особи, 

визначиної DGASPC для дітей, іноземних громадян України без супроводу; 

b) б) право на безкоштовне проживання в школах-інтернатах, на    харчування, право 

на бараки, відповідно: припаси, одяг, взуття, підручники; 

c) в)  згідно положень проекту наказу про надзвичайний стан щодо внесення змін і 

доповнень до окремих нормативних актів з метою встановлення заходів 

підтримки та гуманітарної допомоги, буде надано виняток до положень ст. 63, 

Закону про національну освіту №1/2011 із подальшими змінами та доповненнями, 

щоб українські учні могли бути інтегровані в групи/класи незалежно від кількість 

учнів тої групи або того класу 

d) г) забезпечення педкадрами, необхідними для розвитку педагогічної діяльності; 

якщо ресурс педкадрів, які відповідають потребам спілкування українських дітей, 

недостатні/відсутні, шляхом відступу від положень ст. 247, ст. 248, ст. 254, ст. 262 



Закону про національну освіту № 1/2011, з подальшими змінами та 

доповненнями, діяльність зможуть проводити студенти виших навчальних 

державних/приватних закладів  Румунії або вчителями-пенсіонерами 

e) д) українські учні також можуть брати участь у освітніх заходах у школах і в 

гуртках, утворених на рівні дитячих палаців і клубів. Участь у позакласній роботі 

не зумовлена якістю аудиторії. 

f) е) при вступі до громади в межах доуніверситетських навчальних закладів, 

неповнолітніх із зони збройного конфлікту України отримуєть експертизу стану 

здоров’я в  навчальному закладі відповідно до чинного законодавства та їм буде 

видано медичний документ для зарахування до громади. Якщо неповнолітні не 

вакциновані, вони можуть скористатись графіком вакцинації згідно з 

Національною програмою імунізації, що здійснюється Міністерством охорони 

здоров'я. 

g) є) право на навчання вдома або у відділеннях комплексної медичної допомоги 

лікарняного типу, відповідно до положень законодавства, для учнів, які є 

нерухомими через а інвалідність, відповідно для учнів, 

які страждають на хронічні захворювання або для тих які госпіталізовані більше 

ніж 4 тижні 

h) ж) право на основне харчування для всіх дітей початкової та середньої школи 

надається в рамках поточних соціальних програм. 

Ми повернемося з роз’ясненнями щодо загальної прийнятої рамки. 
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