
Зарахування до Закладу здійснюється відповідно до наказу 

директора, що видається на підставі заяви про зарахування одного з батьків 

дитини або її законних представників, поданої особисто.  

До заяви додаються: 

копія свідоцтва про народження дитини; 

довідка за формою первинної облікової документації № 086-

1/о ,,Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати 

обов’язкового медичного профілактичного огляду”, затвердженою наказом 

Міністерства охорони здоров’я України від 16 серпня 2010 року № 682, 

зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року за № 

794/18089, з даними про результати аналізів (загальний аналіз крові та сечі, 

аналіз калу на кишкову групу, яйця гельмінтів, найпростіші, зіскоб на 

гельмінти); 

карти профілактичних щеплень, заповненої за формою первинної 

облікової документації № 063/о ,,Карта профілактичних щеплень”, 

затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10 січня 

2006 року № 1, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 08 червня 

2006 року за № 686/12560 (надається за умови відсутності медичних 

протипоказань до проведення профілактичних щеплень); 

висновок фтизіатра (у разі потреби); 

довідка від лікаря-педіатра або сімейного лікаря закладу охорони 

здоров’я, у якому спостерігається дитина, про епідеміологічне оточення, що 

дитина не перебувала в контакті з хворими на інфекційні хвороби або 

бактеріоносіями; 

медична довідка про результати обов’язкового медичного 

профілактичного огляду; 

висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-

педагогічну оцінку розвитку дитини; 

висновок лікарсько-консультативної комісії про встановлення дитині 

інвалідності (за наявності); 

індивідуальна програма реабілітації дитини з інвалідністю (за 

наявності); 

оригінал або копія відповідного документа про освіту (крім учнів 

першого і другого класів) за відповідний клас; 

висновок сурдолога або отоларинголога (для дітей із порушенням 

мовлення); 

висновок лікаря-психіатра. 

При зарахуванні до Закладу дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, додатково подаються документи, визначені 

наказом Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 18 

листопада 2008 року № 4591 ,,Про затвердження Порядку ведення особової 

справи дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, та 

форми індивідуального плану соціального захисту дитини, яка опинилася у 
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складних життєвих обставинах, дитини-сироти та дитини, позбавленої 

батьківського піклування”.  

 

Дошкільне відділення спеціальної школи комплектується дітьми віком 

від 3 років, які мають: 

легкі порушення інтелектуального розвитку, ускладнені розладами 

мовлення та (або) розладами спектру аутизму; 

помірні порушення інтелектуального розвитку, ускладнені розладами 

мовлення та (або) розладами спектру аутизму; 

затримку психічного розвитку, ускладнені розладами мовлення та 

(або) розладами спектру аутизму; 

органічну деменцію різного походження, яка відповідає затримці 

психічного розвитку, легким та помірним інтелектуальним порушенням 

ускладненим тяжкими розладами мовлення та (або) розладами спектру 

аутизму; 

психічний недорозвиток внаслідок органічного ураження 

центральної нервової системи, ускладнений розладами мовлення та (або) 

розладами спектру аутизму; 

генетичну патологію, яка супроводжується порушеннями 

інтелектуального розвитку та (або)ускладнена тяжкими розладами 

мовлення та (або) розладами спектру аутизму; 

іншими складними порушеннями розвитку. 

 

Спеціальна школа для дітей із порушеннями інтелектуального 

розвитку комплектується дітьми віком від 7 років. 

 

Не зараховуються до Закладу учні з: 

епілепсією з частими епілептичними нападами; 

стійким денним і нічним енурезом, енкопрезом унаслідок органічного 

ураження центральної нервової системи; 

судомними нападами, шизофренією з наявною продуктивною 

симптоматикою, тяжкими порушеннями поведінки, небезпечними для 

дитини та її оточення; 

психічними захворюваннями, тяжкими нервово-психічними 

порушеннями; 

психопатією і психопатоподібними станами різного характеру; 

інфекційними захворюваннями до закінчення строку ізоляції; 

бацилоносійством (стосовно дифтерії та кишкових інфекцій); 

усіма контагіозними та паразитарними хворобами очей і шкіри; 

туберкульозом.  

 

Для осіб, які за станом здоров’я не можуть здобувати освіту за денною 

формою (відповідно до висновку лікарсько-консультаційної комісії закладу 



охорони здоров’я або медичного висновку про стан здоров’я дитини за 

формою, затвердженою Міністерством охорони здоров’я України) Заклад 

забезпечує навчання за індивідуальною формою (педагогічний патронаж) 

згідно з чинним законодавством. 

 

Під час освітнього процесу, у випадках, коли одержані відомості про 

учня (вихованця) дають достатні підстави для обґрунтованого припущення 

про наявність у дитини тяжкого психічного розладу або розладів, які 

характеризуються повторюваними, стійкими зразками агресивної 

поведінки або реальних намірів вчинення дій, що являють собою 

безпосередню небезпеку для неї чи оточуючих, або неспроможність 

самостійно задовольняти свої основні життєві потреби на рівні, який 

забезпечує її життєдіяльність, учень (вихованець) призупиняє відвідування 

Закладу до моменту вирішення питання щодо визначення його подальшого 

освітнього маршруту, надання відповідних документів, які дозволяють 

йому відвідувати Заклад, та визначення форми подальшого навчання 

відповідно до чинного законодавства. 

 
 


