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І.Загальні питання 

             1. Інтернатне відділення спеціальної школи  у  своїй  діяльності керується 

Конституцією  України,  Законами України "Про освіту , "Про   загальну   середню  освіту" 

, "Про  дошкільну  освіту", "Про охорону  дитинства", «Про реабілітацію осіб з інвалідністю 

в Україні» нормативно-правовими актами Президента України, Кабінету Міністрів 

України,  наказами  Міністерства  освіти  і  наукиУкраїни,  інших центральних органів 

виконавчої влади, Положенням про спеціальну школу,  затвердженим  постановою 

Кабінету Міністрів України від 06.03.2019 N 221,  цим Положенням та власним статутом.  

 

ІІ. Організаційно правові засади 

 діяльності інтернатного відділення 

2.1 Метою діяльності інтернатного відділення є: 

 забезпечення  права на освіту дітей з особливими потребами , зумовленими стійкими 

фізичними , психічними , інтелектуальними або сенсорними порушеннями  на здобуття 

загальної середньої освіти  з урахуванням особливостей їх психофізичного розвитку; 

 

 забезпечення в освітньому процесі системного психолого –педагогічного супроводження з 

урахуванням стану здоров’я, особливостей психофізичного розвитку вихованців; 

 

сприяння всебічному розвиткові учнів (вихованців), їх соціалізації; 

сприяння засвоєнню учнями (вихованцями) норм етики та загальнолюдської моралі, 

міжособистісного спілкування , основ гігієни та здорового способу життя, початкових 

трудових умінь і навичок; 

 

2.2 Рішення про влаштування дітей до інтернату Закладу затверджується наказом директора 

. 

2.3 Режим   роботи   інтернатного відділення   установлюється  закладом  з  урахуванням  

особливостей організації навчально-виховного процесу відповідно до  контингенту  



вихованців та  погоджується  з  відповідними  органами  управління  освітою і  

державної санітарно-епідеміологічної служби.  

2.4 Утримання учнів(вихованців)у інтернаті Закладу здійснюється за рахунок засновника  

та інших джерел не заборонених законодавством. 

2.5 Учні (вихованці) з числа дітей- сиріт  та дітей ,позбавлених батьківського піклування , 

перебувають в інтернаті Закладу на повному державному утриманні.  

2.6 Учні (вихованці) можуть проживати в інтернаті Закладу (крім вихідних, святкових днів 

, канікул) у разі , коли перебування в дорозі в один бік під час переміщення транспортом 

загального користування на міських, приміських (позаміських) і міжміських маршрутах і 

транспортом, що використовується для спеціальних пасажирських перевезень, перевищує 

одну годину або якщо індивідуальною програмою реабілітації дитини з інвалідністю 

передбачено обмеження фізичного навантаження. 

2.7 Діти –сироти та діти , позбавлені батьківського піклування , можуть проживати в 

інтернаті Закладу також у вихідні , святкові дні та під час канікул, крім дітей , які мають 

опікунів , піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів. 

2.8 За заявою батьків або інших законних представників учні (вихованці) можуть 

перебувати в інтернаті Закладу не більше ніж чотири вихідні та один святковий день на 

місяць, крім канікул. 

2.9 За заявою батьків або інших законних представників учні (вихованці) з установленою 

інвалідністю можуть залежно від їх індивідуальних потреб перебувати в інтернаті Закладу 

у вихідні та святкові дні, крім канікул, за індивідуальним графіком, узгодженим із 

адміністрацією спеціальної школи. 

2.10 Інформація про повернення учнів (вихованців) на вихідні, святкові дні у свої сім’ї, 

відвідування їх у інтернаті Закладу батьками, іншими законними представниками, 

родичами, знайомими невідкладно вноситься адміністрацією спеціальної школи до 

журналу, який ведеться в електронній формі. 

2.11 У разі перебування учня (вихованця) в інтернаті Закладу у вихідні та святкові дні без 

заяви батьків або інших законних представників директор спеціальної школи інформує про 

це відповідну службу у справах дітей. 

2.12Для перебування учнів у спеціальній школі у вихідні та святкові дні утворюються 

чергові групи. Рішення про утворення чергових груп затверджуються наказом директора. 

2.13 Вихованці дошкільних груп спеціальної школи, крім дітей з установленою 

інвалідністю старшого дошкільного віку, не влаштовуються/ не зараховуються до пансіону 

(інтернату) спеціальної школи.”; 

 

 

ІІІ. Організація навчально виховного процесу. 

 

3.1 Навчальний рік у інтернатному відділенні починається з 1 вересня і закінчується 31 

травня.  



3.2 Для забезпечення перебування вихованців у позаурочний час створюються виховні 

групи . Наповнюваність виховних груп у інтернаті Закладу відповідає наповнюваності 

класів.  

3.3 Інтернат Закладу працює цілодобово з п’ятиденним тижнем навчання з організацією 

чергових груп на суботу та неділю. Рішення про створення чергових груп затверджується 

директором Закладу. 

3.4 Діяльність інтернату Закладу регламентується планом роботи , який складається на 

навчальний рік, схвалюється педагогічною радою, затверджується керівником . 

3.5 Виховання у інтернаті закладу має корекційну спрямованість та здійснюється під час 

освітнього процесу і позашкільної роботи.  

3.6 Для всебічного розвитку у інтернаті Закладу створюються гуртки за інтересами , 

спортивні секції . 

 3.7 Виховання здійснюється відповідно до режиму роботи спеціальної школи  та 

спрямовується на формування навичок і компетентностей , необхідних для успішної 

соціалізації учня (вихованця) 

3.8 За учнем (вихованцем) зберігається місце в інтернаті Закладу у разі його хвороби , 

карантину, санаторного лікування , на час відпустки батьків або осіб, що їх замінюють  , а 

також у літній період . 

ІV. Організація харчування дітей в інтернаті Закладу 

4.1 Вихованці інтернату Закладу забезпечуються збалансованим харчуванням, необхідним 

для їх нормального росту і розвитку із дотриманням натурального набору продуктів, 

визначених МОЗ спільно з МОН за погодженням з Мінфіном, на безоплатній основі.  

4.2. Харчування дітей інтернатного відділення Центру здійснюється відповідно до чинного 

законодавства України та встановлених норм, його кратність залежить від режиму роботи 

закладу та тривалості перебування в ньому дітей. 

4.3 Відповідальність за організацію харчування покладається на засновника (власника) та 

керівника цього закладу. 

V. Медичне обслуговування  дітей в інтернаті Закладу 

5.1 Медичне обслуговування дітей у інтернаті Закладу здійснюється на безоплатній основі 

медичними працівниками , які входять до штату Закладу, або відповідними закладами 

охорони здоров’я на території обслуговування яких розташований заклад  . У разі потреби 

медичний працівник Закладу надає першу медичну допомогу до приїзду бригади швидкої 

медичної допомоги. 

5.2 До основних обов’язків медичних працівників інтернату Закладу належать: 

 моніторинг стану здоров’я ,фізичного та нервово-психічного розвитку дітей, надання 

невідкладної медичної допомоги; 

 організаціяі проведення медичних оглядів , лікувально- оздоровчих заходів ; 

здійснення контролю за організацією та якістю харчування , дотриманням раціонального 

режиму навчально-виховної діяльності, навчального навантаження;. 

Медичний контроль за виконанням санітарно- гігієнічного та протиепідемічного режиму; 



 Проведення санітарно- просвітницької роботи серед дітей , батьків або осіб, що їх 

замінюють, та працівників закладу. 

5.3. Лікувально-профілактичні та оздоровчі заходи для вихованців інтернатного відділення 

школи проводяться в спеціально обладнаних кабінетах та приміщеннях Закладу. 

5.4 Контроль за охороною здоров’я та якістю харчування учнів (вихованців) покладається 

на органи охорони здоров’я. 

VІ. Учасники навчально-виховного процесу 

6.1. Учасниками освітнього процесу у інтернатному  відділенні Закладу є вихованці, 

педагогічні, медичні працівники, помічники вихователів  , батьки або особи, які їх 

замінюють.  

6.2.Усі права та обов'язки учасників освітнього процесу в інтернаті  Закладу визначаються 

Статутом КЗО «Магдалинівська  спеціальна школа»ДОР», розпорядчими документами 

закладу в межах чинного законодавства. 

  6.3. Педагогічними працівниками інтернату  можуть бути особи, які мають відповідну 

вищу корекційну або дефектологічну педагогічну освіту та/або професійну кваліфікацію 

педагогічного працівника, належний рівень професійної підготовки, здійснюють 

педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та 

психічний стан здоров’я яких дозволяє виконувати покладені на них професійні обов’язки.  

6.4 Педагогічні працівники інтернату Закладу підлягають атестації , яка є обов’язковою і 

здійснюється один раз на п’ять років. 

6.5 Педагогічні працівники інтернату Закладу мають право: 

на вільний вибір педагогічно- доцільних формі методів і засобів роботи з дітьми ; 

брати участь у роботі органів самоврядування Закладу; 

на підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях , нарадах, тощо; 

 вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу; 

на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства; 

на захист професійної честі та власної гідності. 

6.6. Педагогічні працівники інтернату Закладу зобов’язані: 

виконувати статут, правила внутрішнього розпорядку, умови трудового договору; 

дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність 

дитини і її батьків; 

забезпечувати емоційний комфорт ,захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, 

які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та психологічного насильства. 

6.7 Працівники інтернату Закладу несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і 

психічне здоров’я вихованців згідно із законодавством. 

6.8 Працівники інтернату Закладу проходять періодичні безоплатні медичні огляди в 

установленому законодавством порядку. 

VII. Управління інтернатним  відділенням Закладу 



7.1.Загальне керівництво інтернату Закладу  здійснює його директор . 

7.2. Керівник Закладу : 

здійснює керівництво і систематичний контроль за якістю педагогічного процесу в 

інтернатному відділенні Закладу; 

діє від імені Закладу, представляє його в  державних та інших органах, установах і 

організаціях, укладає  угоди з юридичними та фізичними особами з питань діяльності 

відділення; 

розпоряджається в установленому порядку майном і відповідає за дотримання правил 

внутрішнього трудового розпорядку, режиму роботи відділення, збереження матеріально-

технічної бази, тощо;  

приймає на роботу та звільняє з роботи працівників інтернату Закладу; 

затверджує штатний розпис; 

контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей; 

затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку , посадові інструкції за 

погодженням з профспілковим комітетом; 

забезпечує дотримання санітарно- гігієнічних , протипожежних норм і правил техніки 

безпеки, вимог безпечної діяльності дітей і працівників; 

контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку виховання і 

навчання дітей їх віковим , психофізичним особливостям , здібностям і потребам; 

підтримує ініціативу щодо вдосконалення навчально-виховної роботи ,заохочує творчі 

пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів, організовує різні форми співпраці з 

батьками або особами, які їх замінюють; 

щороку звітує про свою діяльність на загальних зборах колективу закладу та батьків або 

осіб, які їх замінюють . 

VIIІ. Фінансово–господарська діяльність та матеріально–технічна база 

інтернату  Закладу  

 8.1. Фінансово-господарська діяльність інтернату Закладу  провадиться відповідно до 

законодавства, Статуту КЗО « Магдалинівська  спеціальна школа» ДОР»  та цього 

Положення.  

8.2. Фінансово-господарська діяльність інтернату Закладу  провадиться на основі та в межах 

кошторису який складається і затверджується відповідно до чинного законодавства. 

 8.3. Джерелами фінансування інтернату Закладу  є кошти, визначені    Статутом   КЗО          

«Магдалинівська  спеціальна школа»ДОР»  

8.4. Штатний розпис інтернату Закладу   є складовою штатного розпису спеціальної школи, 

який розробляється Закладом відповідно до чинного законодавства і затверджуються 

відповідним органом управління у встановленому чинним законодавством порядку. 

 8.5.Інтернатне  відділення  користується закріпленими за ним приміщеннями та майном 

Закладу  на праві оперативного управління.  



8.6. Інтернатне відділення Закладу  за погодженням із директором може отримувати 

допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб для провадження 

освітньо-корекційної діяльності, передбаченої Статутом школи, цим Положенням та 

чинним законодавством.  

8.7.  Діловодство інтернатного відділення є частиною загального діловодства Закладу. 

Порядок ведення діловодства, статистичної звітності у інтернатному відділення 

здійснюється відповідно до законодавства.  

 

. 


