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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

1.1. МАРІУПОЛЬСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ САНАТОРНА ШКОЛА-
ІНТЕРНАТ І-ІІ СТУПЕНІВ № 11 ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ (далі школа-
інтернат) – загальноосвітній навчальний заклад з відповідним медичним профілем, 
що забезпечує реалізацію права дітей, які потребують тривалого лікування та 
реабілітації, на загальну середню освіту. 

1.2. Загальноосвітня  санаторна школа-інтернат І-ІІ  ступенів № 3 для дітей з 
малими і затухаючими формами туберкульозу  м. Маріуполя перейменована на 
Маріупольську загальноосвітню санаторну школу-інтернат І-ІІ ступенів № 11 
Донецької обласної ради ( далі школа-інтернат )  на    підставі   рішення   Донецької   
обласної   ради   від  23.02.2012 № 6/9-240 «Про перейменування загальноосвітніх 
навчальних закладів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що 
знаходяться в управлінні обласної ради». 

1.3. Управління школою-інтернатом в межах повноважень, визначених 
рішенням обласної ради від 04.03.1999 № 23/5-116 «Про делегування повноважень 
Донецької обласної ради Донецькій обласній державній адміністрації щодо 
управління майном області та про затвердження переліку об’єктів спільної власності 
територіальних громад, що знаходяться в управлінні обласної ради» (із змінами), 
здійснює облдержадміністрація. 

Координацію діяльності школи-інтернату здійснює управління освіти і науки 
облдержадміністрації. 

1.4. Школа-інтернат у своїй діяльності керується Конституцією України, 
законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», іншими 
законодавчими актами України, Положенням про загальноосвітній навчальний 
заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778, 
розпорядженнями голови облдержадміністрації та рішеннями обласної ради, цим 
Статутом. 

1.5. Повне найменування школи-інтернату українською мовою: 
МАРІУПОЛЬСЬКА     ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ    САНАТОРНА   ШКОЛА-ІНТЕРНАТ 
І-ІІ СТУПЕНІВ № 11 ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ.  

Скорочене найменування школи-інтернату українською мовою: 
МАРІУПОЛЬСЬКА ЗСШІ № 11 ОБЛРАДИ. 

1.6. Повне найменування школи-інтернату російською мовою: 
МАРИУПОЛЬСКАЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ       САНАТОРНАЯ       ШКОЛА- 
ИНТЕРНАТ І-ІІ СТУПЕНЕЙ № 11 ДОНЕЦКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА. 

Скорочене найменування школи-інтернату російською мовою: 
МАРИУПОЛЬСКАЯ ОСШИ № 11 ОБЛСОВЕТА. 

1.7. Місцезнаходження школи-інтернату: 87518, Україна, Донецька область, 
місто Маріуполь, вулиця Бахчіванджи, будинок 29. 

 
2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС 

 
2.1. Школа-інтернат є юридичною особою, права та обов’язки якої набуває з 

моменту державної реєстрації. Школа-інтернат для досягнення уставної мети своєї 
діяльності має право укладати від власного імені договори та вчиняти інші 
правочини, набувати права та обов’язки, виступати позивачем і відповідачем у 
судових органах у межах наданої компетенції. 
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2.2.    Школа-інтернат має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах 
Державної казначейської служби України, печатку встановленого зразка, штамп, 
фірмові бланки зі своїм найменуванням, ідентифікаційний номер. 

2.3.    Школа-інтернат несе відповідальність за своїми зобов'язаннями згідно з 
чинним законодавством. 

 
3. ТИП, МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ПРАВА ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ 

 
3.1. Школа-інтернат – загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів з 

відповідним медичним профілем, що забезпечує реалізацію права дітей, які 
потребують тривалого лікування та реабілітації, на загальну середню освіту. 
Відповідно до профілю захворювання в школі-інтернаті навчаються діти з малими і 
неактивними (фаза згасання) формами туберкульозу. 

3.2. Головною метою діяльності школи-інтернату є забезпечення реалізації 
права дітей, які потребують тривалого лікування та реабілітації, на загальну середню 
освіту.  

3.3. Головними завданнями школи-інтернату  є: 
відновлення   і  зміцнення  здоров’я   дітей   у  поєднанні  із  загальноосвітньою  

підготовкою; 
надання  учням  (вихованцям)   кваліфікованої   медико-психолого-педагогічної 

допомоги; 
формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою 

громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, 
підготовленої до професійного самовизначення;  

формування здорового способу життя, оволодіння учнями основними методами 
охорони здоров’я. 
 3.4. Особливості умов навчання і виховання учнів в  школі-інтернаті 
визначаються: 

спеціальним режимом та системою навчальної, виховної і лікувально-
профілактичної роботи; 

створенням спеціальних умов, що забезпечують здобуття загальної середньої 
освіти у поєднанні з тривалим лікуванням, оздоровленням та відновленням здоров’я 
вихованців; 

здійсненням особливого режиму для дітей, які мають серйозні відхилення від 
норм у стані здоров’я,  індивідуального та диференційованого підходу у навчанні та 
вихованні з урахуванням характеру захворювання; 

забезпеченням умов для розвитку природних нахилів, здібностей і 
обдарованості, творчого мислення, потреби і вміння самовдосконалюватися, 
формуванням громадянської позиції, власної гідності, відповідальності за свої дії, 
здобуття учнем соціально-необхідного мінімуму обов’язкових вимог до рівня і обсягу 
загальної середньої освіти. 
 3.5. Режим  школи-інтернату спрямований на здобуття вихованцями загальної 
середньої освіти в поєднанні з лікувально-профілактичними та реабілітаційними 
заходами, які забезпечують лікування дітей до повного їх клінічного одужання, що 
підтверджується клініко-лабораторними і рентгенологічними обстеженнями. 

3.6. За утримання дітей у школі-інтернаті плата з батьків або осіб, які їх 
замінюють, не справляється. Утримання вихованців здійснюється за рахунок 
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засновника (власника) та інших не заборонених законодавством України джерел 
фінансування. 

3.7. Мова навчання й виховання в школі-інтернаті визначається  відповідно до 
чинного законодавства України. 

3.8. Школа-інтернат є двоступеневою і має таку структуру: 
І ступінь: 1- 4 класи – початкова школа, що забезпечує початковий рівень 

загальної середньої освіти; 
ІІ ступінь: 5 – 9 класи – основна школа, що забезпечує базову загальну середню 

освіту. 
3.9. Школа-інтернат має право: 
проходити в установленому порядку державну атестацію; 
визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за 

погодженням з управлінням освіти і науки обласної державної адміністрації; 
визначати варіативну частину робочого навчального плану; 
в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та 

індивідуальні робочі навчальні плани; 
спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та 

центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не 
суперечить чинному законодавству України; 

використовувати різні форми морального та матеріального заохочення до 
учасників навчально-виховного процесу; 

користуватись рухомим і нерухомим майном відповідно до чинного 
законодавства України; 

отримувати грошові надходження і матеріальні цінності від  юридичних і 
фізичних осіб; 

залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у 
порядку, визначеному чинним законодавством України; 

користуватись пільгами, що передбачені законодавством; 
вживати заходи щодо організації підготовки, перепідготовки, підвищення 

кваліфікації та стажування працівників школи-інтернату. 
3.10. У школі-інтернаті створюються і функціонують: 
педагогічна рада; 
методичні об’єднання вчителів і вихователів. 
3.11. Медичне обслуговування вихованців здійснюється медичними 

працівниками, які входять до штату школи-інтернату, та медичними працівниками 
лікувально-профілактичних закладів за територіальним принципом.  

Заклади охорони здоров'я спільно з медичними працівниками школи-інтернату 
двічі на рік безоплатно проводять медичні огляди всіх вихованців, у разі потреби 
беруть їх на диспансерний облік, здійснюють постійний медичний нагляд і своєчасне 
лікування. 
 

4. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 
 

4.1. Школа-інтернат планує свою роботу відповідно до річного плану, який 
затверджується педагогічною радою. У плані роботи відображаються найголовніші 
питання роботи школи-інтернату, визначаються перспективи його розвитку. 

4.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є 
робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, 
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розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки, молоді та спорту 
України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання. 

Робочий навчальний план школи-інтернату погоджується педагогічною радою, 
узгоджується Донецьким обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти та 
затверджується управлінням освіти і науки облдержадміністрації. 

У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад уроків 
(щоденний, тижневий), розклад роботи вихователів та режим роботи (щоденний, 
тижневий та річний). 

4.3. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники 
школи-інтернату самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, 
що мають гриф Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, а також 
науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби 
навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття 
освіти на рівні державних стандартів. 

Методичні об’єднання можуть вносити до навчальних програм зміни та 
доповнення, які затверджуються управлінням освіти і науки облдержадміністрації, що 
зумовлені особливостями стану здоров’я вихованців та вибором оптимального темпу 
оволодіння ними програмним матеріалом. 

4.4. Навчально-виховний процес здійснюється за п’ятиденним робочим 
тижнем. Режим роботи – оздоровчий, цілодобовий. 

4.5. Оздоровчий режим школи-інтернату  має такі функції: 
відновлювальну, що передбачає зниження навантаження у розпорядку 

діяльності дитини до рівня її психосоматичних можливостей;  
дозувальну, що передбачає вибір режиму або окремих його компонентів як 

однієї з умов відновлення стану здоров'я дитини;  
тренувальну, що дає змогу сформувати і закріпити навички здорового способу 

життя протягом періоду перебування дитини у школі-інтернаті. 
4.6. Усі навчально-виховні, лікувально-профілактичні та реабілітаційні заходи є 

складовою частиною оздоровчого режиму, додержання якого є обов'язковим для всіх 
учасників навчально-виховного та лікувально-реабілітаційного процесу. 

4.7. Комплектування школи-інтернату вихованцями здійснюється за 
направленнями (путівками), що видаються управлінням освіти і науки 
облдержадміністрації на підставі висновків лікарсько-консультативних комісій 
туберкульозних диспансерів.  

Тривалість перебування вихованців у школі-інтернаті встановлюється в межах 
одного року. Продовження встановленого терміну перебування вихованців у школі-
інтернаті або переведення їх до іншого загальноосвітнього навчального закладу 
здійснюється на підставі рішення медико-педагогічної комісії школи-інтернату. 

4.8. Направлення дітей здійснюється на підставі медичних показань і 
протипоказань. 

Показання: 
локальні форми внутрішньогрудинного туберкульозу у фазі ущільнення і 

кальцинації; 
туберкульозна інтоксикація; 
позалегеневі форми туберкульозу у фазі згасання специфічного процесу без 

нориць; 
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діти і підлітки, які перенесли туберкульозний менінгіт (при відсутності 
активних туберкульозних змін в інших органах і порушень інтелекту), через один рік 
після стаціонарного лікування; 

діти і підлітки з групи підвищеного ризику захворювання туберкульозом 
(віраж, гіперергія до туберкуліну на 6 і більше мм, контакт з хворими відкритої і 
активної форми туберкульозу);  

діти, інфіковані мікробактеріями з хронічними неспецифічними 
захворюваннями органів і систем, у фазі ремісії; 

діти і підлітки, які перенесли оперативні втручання на легенях з приводу 
туберкульозу і неспецифічних змін, через один рік після операції при відсутності 
післяопераційних ускладнень і активних специфічних змін в інших органах. 

Протипоказання: 
активні та бацилярні форми внутрішньогрудинного і позалегеневого 

туберкульозу; 
органічні ураження нервової системи з наявністю розумової відсталості і 

зниження інтелекту; 
неспецифічні захворювання в період загострення. 
4.9. Зарахування дітей проводиться за наказом директора на підставі таких 

документів: 
направлення (путівки) управління освіти і науки облдержадміністрації             

(із зазначенням рекомендованого терміну); 
санаторно-курортна картка, видана тубдиспансером або поліклінікою з 

висновком головного дитячого фтизіатра; 
заява батьків або осіб, які їх замінюють; 
копія свідоцтва про народження дитини; 
особова справа (витяг з особової справи), документ про наявний рівень освіти 

(крім дітей, які зараховуються до першого класу); 
витяг з історії розвитку дитини (ф. 112/о) з даними про результати аналізів 

(загальний аналіз крові та сечі, мазок із зіва на дифтерію, аналіз калу на дезгрупу, 
яйця глистів, зшкребок на ентеробіоз); 

копія форми 063/о про профілактичні щеплення; 
довідка дільничного лікаря про відсутність інфекційних захворювань у 

будинку, де проживає дитина (дійсна протягом 3 днів); 
довідка про стан матеріального забезпечення сім'ї для дітей із 

малозабезпечених сімей. 
4.10. Документи на зарахування дитини подаються особисто батьками або 

особами, які їх замінюють. 
4.11. У разі потреби учень (вихованець) може перейти протягом будь - якого 

року навчання до іншого навчального закладу. Переведення учнів до іншого 
навчального закладу здійснюється за наявності особової справи учня встановленого 
Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.  

За вихованцем школи-інтернату зберігається місце в загальноосвітньому 
навчальному закладі, де він навчався попередньо, куди він зараховується у 
відповідний клас на підставі документа про наявний рівень освіти без будь-якої 
додаткової перевірки знань. 
 4.12. До  1 класу  зараховуються  учні  з  6  років, які здобули дошкільну освіту. 
При наявності контингентів створюються дошкільні групи.  
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4.13. Мережа класів (виховних груп) у школі-інтернаті формується на підставі 
нормативів їх наповнюваності відповідно до чинного законодавства, санітарно-
гігієнічних умов та робочого навчального плану.  

4.14. Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня і закінчуються не пізніше  
1 липня наступного року. Тривалість навчального року обумовлюється виконанням 
навчальних програм з усіх предметів. 

Навчальний рік поділяється на семестри: перший та другий, тривалість яких 
відповідає щорічному робочому навчальному плану. 

Навчальні заняття розпочинаються за наявності акта, що підтверджує 
готовність приміщень школи-інтернату для роботи у новому навчальному році. 

4.15. Відволікання  учнів   від навчальних занять забороняється, крім особливих     
випадків, передбачених законодавством.  

4.16. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити 
менше як 30 календарних днів. 

4.17. Тривалість уроків у першому класі - 35 хвилин, в усіх інших - 40 хвилин, 
при цьому в перших - четвертих класах після 15 хвилин уроку, а в 5 – 9 класах після 
20 хвилин уроку проводяться рухливі внутрішні перерви. Тривалість перерв між 
уроками встановлюється з урахуванням необхідності організації активного 
відпочинку і харчування вихованців, але не менше 15 хвилин, і великої перерви після 
другого або третього уроку - 30 хвилин. 

Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з управлінням освіти і 
науки облдержадміністрації та територіальними установами державної санітарно-
епідеміологічної служби. 

4.18. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається 
розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-
гігієнічних та педагогічних вимог з урахуванням специфіки закладу, стану здоров'я 
вихованців, який погоджується з органами державної санітарно-епідеміологічної 
служби та затверджується директором.  

4.19. Перед кожним уроком з вихованцями проводяться фізкультурні заняття 
(3-4 вправи з елементами дихальної гімнастики; для плечового пояса, спини та ніг - 
протягом 5 хвилин). 

4.20. Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів, заняттях з 
лікувальної фізкультури у школі-інтернаті здійснюється згідно з нормативами, 
встановленими Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.  

4.21. Навчально-виховний процес здійснюється у вигляді уроків, лекцій, 
лабораторно-практичних та семінарських занять, диспутів, виховних занять, 
екскурсій тощо.  
 4.22. Індивідуалізація і диференціація навчання, вибір форм, засобів і методів 
навчання, індивідуальне навчання та екстернат здійснюються відповідно до 
нормативно-правових документів, що регулюють навчально-виховний процес. 

4.23. Уроки з трудового навчання проводяться під контролем лікаря-педіатра і 
дитячого фтизіатра закладу. Трудове навантаження визначається з урахуванням 
індивідуальних особливостей і можливостей кожного вихованця. 

Для проведення уроків з трудового навчання і профорієнтації вихованців 
організуються навчально-виробничі майстерні, база для вивчення інформаційних 
технологій, підсобні господарства, навчально-дослідні ділянки тощо. При цьому 
вихованцям забезпечуються належні санітарно-гігієнічні й безпечні умови праці на 
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робочих місцях з обов'язковим дотриманням вимог навчальної програми, 
урахуванням профілю навчання та особливостей регіону. 

4.24. Уроки фізичної культури проводяться за програмою з фізичної культури 
для спеціальної медичної групи.  

Заняття з лікувальної фізкультури проводяться в усіх класах за группами  тричі 
на тиждень відповідно до затвердженого розкладу занять та за спеціально 
розробленими комплексами.  

4.25. Для всіх вихованців організовується денний сон або відпочинок протягом 
1-1,5 години.  

4.26. Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, проводяться 
індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що 
передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів 
та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдаровань. 

З дітьми, які мають труднощі у навчанні, проводяться індивідуальні та групові 
заняття з окремих предметів за рахунок годин варіативної складової навчального 
плану. Тривалість  індивідуальних  та  групових   занять   не   повинна   перевищувати  
20 хвилин. 

4.27. За наявності не менше 15 дітей різного віку із загальним недорозвитком 
мовлення вводиться посада вчителя-логопеда. Корекційні заняття проводяться 
відповідно до чинного законодавства. 

4.28. За наявності відповідних контингентів, матеріально-технічної бази та 
вчителів-дефектологів, школа-інтернат може мати спеціальні класи (групи) для дітей, 
які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (за винятком 
зазначених протипоказань в п.4.8).  

4.29. З метою забезпечення диференційованого підходу до навчання, в школі-
інтернаті можуть створюватися класи з поглибленим вивченням окремих предметів. 
 4.30. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету 
визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з 
урахуванням індивідуальних особливостей учнів. 
 4.31. Визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до 
діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів (вихованців). Критерії 
оцінювання навчальних досягнень учнів визначаються Міністерством освіти і науки, 
молоді та спорту України. 
  У першому класі та І семестрі у другому класі дається словесна оцінка 
досягнень учнів у навчанні. Починаючи з другого класу, оцінювання навчальних 
досягнень проводиться за 12-ти бальною системою. 
  У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві) відображаються 
досягнення учнів у навчанні за семестри та навчальний рік.  

4.32. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться 
до відома учнів вихователями. 

4.33. Порядок переведення і випуск вихованців школи-інтернату визначається 
відповідно до чинного законодавства України. 
 4.34. Вихованці школи-інтернату звільняються від складання державної 
підсумкової атестації згідно з Положенням про державну підсумкову атестацію учнів 
(вихованців) у системі загальної середньої  освіти, затвердженим наказом 
Міністерства освіти і науки України від 18.02.2008 № 94, зареєстрованим в 
Міністерстві юстиції України від 27.02.2008 № 151/14842. В окремих випадках 
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вихованці можуть проходити державну підсумкову атестацію за їх письмовою заявою 
та погодженням із старшим лікарем навчального закладу. 
 4.35. Учням, які закінчили певний ступінь школи-інтернату, видається 
відповідний документ про освіту: 

по закінченню початкової школи – табель успішності; 
по закінченню основної школи – свідоцтво про базову загальну середню освіту, 

що дає право на вступ до школи ІІІ ступеня, професійно-технічного училища та 
вищого навчального закладу І-ІІ рівнів акредитації. 

Випускникам 9-х класів, які неатестовані хоча б з одного предмета, видається 
табель успішності. 
 4.36. За успіхи у навчанні для учнів встановлюються такі форми морального 
заохочення: нагородження грамотою, похвальним листом тощо. 

4.37. Контроль за дотриманням порядку видачі випускникам свідоцтв, 
похвальних грамот та листів здійснюється управлінням освіти і науки 
облдержадміністрації. 

4.38. Санітарно-гігієнічний режим навчально-виховного процесу 
забезпечується оптимальним розподілом розумового та фізичного навантаження, 
навчальних занять і відпочинку, комплексом заходів з фізичного виховання та 
загартування, організацією раціонального харчування, профілактикою травматизму, 
дотриманням протиепідемічних заходів, вимог техніки безпеки. 

4.39. Психологічне забезпечення навчально-виховного процесу в школі-
інтернаті  здійснюється практичним психологом. 

 
 

5. ОРГАНІЗАЦІЯ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОГО ТА 
РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ 

 
5.1. Лікувально - відновлювальна робота ведеться в таких напрямках: 
лікування основного захворювання і реабілітація (специфічна медикаментозна, 

фізіо-, гідро-, кліматотерапія, лікувальна фізкультура тощо);  
терапія загальних нервово-психічних відхилень;  
загальне оздоровлення. 
5.2. Лікувально-реабілітаційний процес здійснюється відповідно до вимог та 

рекомендацій, установлених Міністерством охорони здоров’я України. 
5.3. Організація лікувально-профілактичної та реабілітаційної роботи 

проводиться з урахуванням клінічних проявів захворювань та психологічних 
особливостей вихованців. При цьому береться до уваги:  

основне захворювання;  
соматична ослабленість, нерідко спричинена загальним порушенням нервової 

регуляції, зниженням резистентності організму під впливом основного захворювання;  
загальна недостатність функцій  нервової системи (підвищена виснажливість, 

емоційна млявість або неврівноваженість, збудливість, схильність до вегетосудинної 
дистонії). 

Наявність цих факторів визначає зміст основних напрямів лікувально-
профілактичної та реабілітаційної роботи в школі-інтернаті. 

5.4. Лікувально-профілактичні та реабілітаційні заходи передбачають: 
оцінку фізичного та нервово-психічного розвитку дитини;  
контроль за режимом та організацією харчування в школі-інтернаті;  
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організацію щорічних профілактичних оглядів та планової диспансеризації 
дітей;  

організацію і контроль за повнотою та своєчасністю проведення 
профілактичних щеплень дітям;  

контроль і методичну допомогу в організації роботи з фізичного виховання, 
трудового навчання, загартування та проведення літніх оздоровчих заходів; 

організацію лікування основного захворювання;  
забезпечення специфічної немедикаментозної, медикаментозної, фізіо-, гідро-, 

кліматотерапії, інших видів лікування, у т.ч. з використанням бази лікувально-
профілактичних закладів за територіальним принципом;  

санітарно-освітню та інформаційну роботу серед дітей, батьків, педагогічних 
працівників, технічного персоналу.  

5.5. У школі-інтернаті проводяться курси хіміопрофілактики 
антимікобактеріальними протитуберкульозними препаратами, а також сезонні 
протирецидивні курси,  лікування за призначенням фтизіатра. 

5.6. Двічі на рік всі вихованці школи-інтернату проходять планову 
диспансеризацію: перший огляд – поглиблений, із залученням спеціалістів 
лікувально-профілактичного закладу за територіальним принципом, другий огляд 
здійснюється педіатром та дитячими лікарями інших спеціальностей (відповідно до 
профілю). Подальше лікування та реабілітація вихованців здійснюються з 
урахуванням висновків поглибленого медичного огляду. 

5.7. Педагогічне керівництво і організація дітей для проведення лікувально-
реабілітаційного комплексу процедур координується з діяльністю медичного 
персоналу на підставі затверджених заступником директора з лікувальної роботи 
(старшим лікарем) процедурних листів та систематично контролюється 
адміністрацією школи-інтернату.  

5.8. Спільна діяльність медичних, педагогічних працівників, психологів полягає 
у медичних і психолого-педагогічних спостереженнях за учнями в процесі занять та в 
позаурочний час. Дані спостережень узагальнюються для розроблення системи 
індивідуального підходу до навчання і виховання дитини. На цій основі уточнюється 
оздоровчо-щадний режим, даються рекомендації щодо подальшого навчання 
вихованця у школі-інтернаті, його професійної орієнтації, посильної участі в 
суспільно-корисній праці. Дані спостереження за кожною дитиною розглядаються на 
засіданнях педагогічних рад. 

5.9. Консультативна методична допомога з питань організації навчально-
виховної, лікувально-профілактичної та реабілітаційної роботи здійснюється 
спеціалізованими науково-дослідними, науково-методичними та лікувальними 
закладами, на території обслуговування яких розташована школа-інтернат. 

5.10. При вибутті зі школи-інтернату вихованцю видається довідка про 
наслідки лікування, яку необхідно подати у протитуберкульозний диспансер 
(кабінет), а за відсутності такого - у дитячу поліклініку або підлітковий кабінет 
поліклініки за місцем проживання. 

5.11. За клопотанням батьків або осіб, які їх замінюють, адміністрація школи-
інтернату  надає дозвіл вихованцям, які перебувають у закладі, проживати у своїх 
сім'ях, якщо це не шкодитиме фізичному і психічному здоров'ю дітей, і батьки дитини 
не позбавлені батьківських прав у судовому порядку. 
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5.12. За заявою батьків або осіб, які їх замінюють, вихованці на період канікул, 
у недільні та святкові дні, а з поважних причин і в інші дні, можуть виїжджати 
додому у супроводі дорослих. 

 
6.  УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ  

ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ 
 

6.1.Учасниками навчально-виховного процесу в школі-інтернаті є:  
учні (вихованці); 
керівництво; 
педагогічні працівники; 
медичні працівники; 
практичний психолог; 
бібліотекар; 
інженерно-технічні працівники та навчально-допоміжний персонал;  
батьки  або особи, які їх замінюють. 
6.2. Права і обов'язки вихованців, педагогічних та інших працівників визнача-

ються чинним законодавством України та цим Статутом. 
6.3.Вихованці мають право на: 
доступність і безоплатність загальної середньої освіти; 
вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позакласних занять;  
безпечні і нешкідливі умови навчання та праці; 
користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, 

культурно-спортивною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою базою 
школи-інтернату;  

участь в різних видах навчальної, науково-практичної діяльності, 
конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;  

перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів 
інваріантної та варіативної частини;  

 участь в роботі органів громадського самоврядування закладу;  
участь в роботі добровільних самодіяльних об'єднань, творчих студій, клубів, 

гуртків, груп за інтересами тощо;  
повагу людської гідності, вільне вираження поглядів, переконань;  
захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від 

дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і 
гідність; 

6.4. Вихованці школи-інтернату забезпечуються предметами гардеробу, 
текстильної білизни, предметами першої потреби, спортивним інвентарем та 
обладнанням, засобами навчання та іншим навчальним приладдям, іграшками та 
іграми, матеріалами для розвитку індивідуальних творчих здібностей вихованців, 
гурткової роботи відповідно до чинного законодавства та в межах затверджених 
асигнувань. 

6.5. Вихованці забезпечуються безкоштовним харчуванням згідно з чинним 
законодавством. 

6.6. Учні (вихованці) зобов'язані: 
оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не 

меншому, ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти; 
підвищувати свій загальний культурний рівень;  
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брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій навчальними 
програмами та навчальним планом;  

дотримуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм, поважати честь 
і гідність інших учнів та працівників;  

виконувати вимоги педагогічних та інших працівників закладу відповідно до 
cтатуту та правил внутрішнього розпорядку школи-інтернату;  

брати участь у різних видах трудової діяльності;  
дбайливо ставитися до державного, громадського і особистого майна, майна 

інших учасників навчально-виховного процесу;  
дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку школи-

інтернату; 
дотримуватися правил особистої гігієни.  
6.7. Учні школи-інтернату залучаються за їх згодою та згодою батьків або осіб, 

які їх замінюють, до самообслуговування, різних видів суспільно корисної праці 
відповідно до статуту і правил внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, статі, 
фізичних можливостей.  
            6.8. Педагогічними працівниками школи-інтернату можуть бути особи з 
високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний 
рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують 
результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров'я яких 
дозволяє виконувати професійні обов'язки. 

6.9. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших 
працівників й інші трудові відносини регулюються чинним законодавством України.  

6.10. Педагогічні працівники мають право: 
самостійно обирати форми, методи, способи навчальної роботи, не шкідливі 

для здоров'я учнів;  
брати участь у роботі  методичних  об'єднань,  нарад,  зборів та  інших  органів  

самоврядування школи-інтернату,  в  заходах, пов'язаних з організацією навчально-
виховної роботи;  

обирати форми та здійснювати підвищення  своєї  кваліфікації, навчатися   у   
вищих   навчальних  закладах  і  закладах  системи підготовки та підвищення 
кваліфікації педагогічних працівників;  

проходити атестацію для здобуття відповідної кваліфікаційної категорії та 
отримувати її в разі успішного проходження атестації; 

проводити в установленому    порядку    науково-дослідну, експериментальну, 
пошукову роботу;  

вносити керівництву школи-інтернату  і  органам  управління  освітою 
пропозиції щодо поліпшення навчально-виховної роботи;  

на соціальне   і   матеріальне   забезпечення  відповідно  до законодавства;  
об'єднуватися у  професійні  спілки  та  бути  членами  інших об'єднань 

громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;  
порушувати питання  захисту  прав,  професійної  та  людської честі і гідності. 
6.11. Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних 

обов'язків не допускається, за винятком випадків, передбачених чинним 
законодавством України. 

6.12. Педагогічні працівники зобов'язані: 
забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно  

до  навчальних  програм з дотриманням обов’язкових державних вимог; 
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контролювати рівень навчальних досягнень учнів;  
нести відповідальність за відповідність оцінювання навчальних досягнень 

учнів критеріям оцінювання,  затвердженим Міністерством освіти і науки, молоді та 
спорту України, доводити результати навчальних досягнень учнів до  відома  дітей,  
батьків, осіб, що їх замінюють, директора школи-інтернату;  

проходити атестацію педагогічних працівників; 
сприяти розвитку  інтересів,  нахилів та здібностей дітей,  а також збереженню 

їх здоров'я;  
виховувати повагу   до   державної    символіки,    принципів  загальнолюдської 

моралі;  
виконувати Статут школи-інтернату,  Правила внутрішнього розпорядку, 

умови трудового договору (контракту), посадові обов’язки, правила безпеки 
життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу та інструкції з охорони 
праці;  

брати участь у роботі педагогічної ради;  
виховувати в учнів шанобливе ставлення до батьків, жінок, старших за віком  

осіб; повагу до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань народу;  
готувати учнів до самостійного життя з дотриманням  принципів 

взаєморозуміння,    злагоди   між   усіма   народами,   етнічними, національними, 
релігійними групами;  

дотримуватися педагогічної етики,  моралі,  поважати особисту гідність учнів 
та їх батьків;  

постійно підвищувати  свій  професійний  рівень,  педагогічну майстерність, 
рівень загальної і політичної культури; 

виконувати накази  і  розпорядження   директора школи-інтернату, органів 
управління освітою всіх рівнів;  

вести відповідну документацію, а саме: класні журнали, щоденники 
педагогічних спостережень, календарно-тематичне та  поурочне (щоденне) 
планування, особові справи учнів. 

Права та обов’язки працівників школи-інтернату визначаються посадовими 
інструкціями, що розробляються відповідно до типових кваліфікаційних 
характеристик із врахуванням умов роботи і затверджуються директором школи-
інтернату. 

6.13. Обсяг навчального навантаження педагогічних працівників визначається 
на підставі чинного законодавства України директором школи-інтернату за 
погодженням з профспілковим комітетом. Тарифікація затверджується управлінням 
освіти і науки облдержадміністрації. 

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки 
(посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника. 

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року 
допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що 
передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного 
працівника з дотриманням законодавства про працю. 

Директор школи-інтернату визначає відповідального за завідування 
навчальними кабінетами, навчально-виробничими майстернями. Їх права і обов'язки 
визначаються нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки, 
молоді та спорту України, Правилами внутрішнього трудового розпорядку та цим 
Статутом. 
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6.14. Директор і педагогічні працівники школи-інтернату підлягають атестації 
відповідно до порядку, встановленого Міністерством освіти і науки, молоді та спорту 
України. Педагогічні працівники підлягають атестації один раз на п'ять років 
відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, 
затвердженого Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. 

6.15. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, Правила 
внутрішнього трудового розпорядку школи-інтернату, не виконують посадових 
обов'язків, умови колективного трудового договору (контракту) або за результатами 
атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до 
чинного законодавства України.  

6.16. Права і обов'язки інженерно-технічних працівників, допоміжного 
персоналу і спеціалістів регулюються трудовим законодавством, Статутом, 
Правилами внутрішнього трудового розпорядку школи-інтернату та посадовими 
інструкціями і функціональними обов’язками, розробленими в школі-інтернаті. 

6.17. За успіхи в роботі для працівників встановлюються такі форми 
морального та матеріального заохочення: нагородження грамотами, представлення до 
державних нагород, виплата премій в межах затверджених асигнувань. 

6.18. Права та обов’язки батьків або осіб, які їх замінюють, визначені 
Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою 
Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778. 
 

7. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ШКОЛОЮ-ІНТЕРНАТОМ 
 

           7.1. Безпосереднє управління школою-інтернатом здійснює директор, який є 
громадянином України, має педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра і  має 
стаж педагогічної роботи не менше як 3 роки, успішно пройшов атестацію 
педагогічних працівників, призначається на посаду за контрактом та звільняється з 
посади управлінням освіти і науки облдержадміністрації з дотриманням чинного 
законодавства України.  

7.2. Директор школи-інтернату: 
           здійснює керівництво і контроль за діяльністю школи-інтернату; 
           діє від імені школи-інтернату, укладає угоди з юридичними і фізичними 
особами, представляє його в усіх державних органах, на підприємствах, в установах і 
громадських організаціях; 
           забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови 
для підвищення фахового та кваліфікаційного рівня; 
           організовує, спрямовує і координує навчально-виховний та лікувально-
реабілітаційний процеси, відповідає за їх якість та ефективність; 
           відповідає за реалізацію Державного стандарту загальної середньої освіти, 
забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, за рівнем 
навчальних досягнень вихованців; 
           створює необхідні умови для проведення позанавчальної роботи, організації 
безпечної життєдіяльності вихованців; 
           забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних вимог, протиепідемічних правил 
та норм, протипожежної та правил техніки безпеки; 
            вживає заходів щодо пропаганди здорового способу життя, дотримання правил 
особистої гігієни; 
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           забезпечує права вихованців на захист будь-яких форм фізичного або 
психічного насильства; 
           підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, 
заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів та 
вихованців; 
           контролює дотримання режиму роботи школи-інтернату, організацію 
харчування і медичного обслуговування вихованців; 
           організує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють; 
           видає у межах компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання; 
           щороку звітує про роботу школи-інтернату на загальних зборах колективу. 

7.3. Директор має заступників. Призначення та звільнення заступників 
директора, головного бухгалтера здійснюється управлінням освіти і науки 
облдержадміністрації за поданням директора школи-інтернату. 

7.4. Вищим органом громадського самоврядування школи-інтернату є загальні 
збори його колективу (далі – загальні збори), що скликаються не менше одного разу 
на рік.  

Порядок скликання, повноваження, склад, чисельність загальних зборів 
здійснюються відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту. 

7.5. Загальні збори заслуховують звіт директора про здійснення керівництва 
школою-інтернатом, розглядають питання навчально-виховної, методичної, 
економічної і фінансово-господарської діяльності школи-інтернату. 

7.6. У період між загальними зборами діє рада школи-інтернату, діяльність якої 
регулюється Статутом школи-інтернату. 

7.7. Метою діяльності ради школи-інтернату є: 
сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу; 
об'єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, громадськості щодо 

розвитку школи-інтернату та удосконалення навчально-виховного процесу; 
формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління 

навчальним закладом; 
розширення колегіальних форм управління ; 
підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов'язаних з організацією 

навчально-виховного процесу. 
7.8. Очолює раду школи-інтернату голова, який обирається із складу ради. 
Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються 

діяльності школи-інтернату, пов'язаної з організацією навчально-виховного процесу, 
проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів. 

7.9. Колегіальним органом управління школи-інтернату є педагогічна рада, яку 
очолює директор. До складу педагогічної ради входять заступники директора, 
педагогічні та медичні працівники, інші спеціалісти. У засіданнях педагогічної ради 
можуть брати участь, із правом дорадчого голосу, представники органів управління 
освітою, охорони здоров'я, підприємств, установ, громадських організацій. 

7.10. Організація діяльності та повноваження педагогічної ради визначені 
законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та Положенням про 
загальноосвітній навчальний заклад. 

7.11. Педагогічна рада: 
розглядає питання удосконалення і методичного забезпечення навчально-

виховного процесу, планування та режиму роботи школи-інтернату; 
затверджує річний план роботи школи-інтернату; 
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розглядає питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку 
їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень 
науки і передового педагогічного досвіду; 

розглядає питання морального та матеріального заохочення вихованців та 
працівників школи-інтернату. 

7.12. В школі-інтернаті створюються та діють методичні об’єднання  
педагогічних працівників, які є організуючим центром методичної роботи. 
 

8. МАЙНО, ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА  
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ  

 
8.1. Майно школи-інтернату складають основні фонди, які включають будівлі, 

споруди, землю, комунікації, обладнання, а також інші цінності, вартість яких 
відображається в самостійному балансі школи-інтернату та належить до спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, і закріплено за ним на праві 
оперативного управління відповідно до чинного законодавства України. 

8.2. Фінансово-господарська діяльність школи-інтернату та використання 
матеріально-технічної бази здійснюються відповідно до нормативно-правових актів 
та статуту інтернатного закладу. 

8.3. Школа-інтернат забезпечується автотранспортом для перевезення дітей та 
для здійснення господарських потреб. 

8.4. Школа-інтернат має спеціально обладнаний спортивно-ігровий майданчик 
на   подвір'ї, упорядковану земельну ділянку.  

Школа-інтернат має необхідну кількість будівель, приміщень та обладнання  
для  організації  навчально-виховного процесу, проживання  вихованців,  проведення  
позаурочної роботи, трудового  навчання  і виховання та забезпечення належних умов 
для роботи педагогічного, медичного персоналу і проведення лікувально-
профілактичних заходів. 

До таких будівель та приміщень належать:  
навчальний  корпус з обладнаними класами,  кабінетами, спортивним залом;   
спальний  корпус з кімнатами для відпочинку, гігієни;  
медичний блок для огляду дітей, проведення  профілактичних щеплень, 

фізіотерапії;  
їдальня і харчоблок  зі    складськими приміщеннями;  
господарчо-побутовий комплекс,  що  включає  склади, гараж та інші 

приміщення.  
8.5. Основним фінансовим документом є кошторис школи-інтернату. Порядок 

складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторису 
визначені чинним законодавством України. 

8.6. Джерелами формування майна та кошторису школи-інтернату є: 
кошти обласного бюджету; 
власні надходження; 
благодійні внески, гранти та дарунки; 
інші джерела, не заборонені чинним законодавством України. 
8.7. Школа-інтернат має державний акт на право постійного користування 

земельною ділянкою, володіє, користується землею, іншими природними ресурсами і 
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 несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони відповідно до 
чинного законодавства.  

8.8. Вилучення (викуп), добровільна відмова від права користування земельною 
ділянкою, на якій розташована школа-інтернат, здійснюється за погодженням з 
обласною радою. 

8.9. Школа-інтернат має право списувати майно у порядку, встановленому 
обласною радою. 

8.10. Відчуження майна здійснюється в порядку, встановленому обласною 
радою. 

 
 

9. ЗВІТНІСТЬ, КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ 
 

9.1. Діловодство школи-інтернату організовується відповідно до встановленого 
Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України порядку.  

9.2. Школа-інтернат здійснює бухгалтерський облік результатів фінансово-
господарської діяльності і надає статистичну та фінансову звітність в установленому 
законодавством України порядку. 

Державний контроль за діяльністю школи-інтернату здійснюється з метою 
забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти. 

9.3. Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки, молоді та 
спорту України, Державна інспекція закладів освіти при Міністерстві освіти і науки, 
молоді та спорту України, управління освіти і науки Донецької обласної державної 
адміністрації. 

9.4. Державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється не рідше 
одного разу на квартал та за епідпоказниками. 

9.5. Основною формою державного контролю за діяльністю школи-інтернату є 
державна атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, 
встановленому Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. 

9.6. У період між атестаціями проводяться перевірки (інспектування) школи-
інтернату з питань, пов'язаних з його навчально-виховною, лікувально-
реабілітаційною та фінансово-господарською діяльністю.  
 

10. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 
 

10.1. Школа-інтернат за наявності належної матеріально-технічної бази, 
власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний 
обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до 
законодавства прямі зв'язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями. 

10.2. Школа-інтернат має право, відповідно до чинного законодавства України, 
укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими 
установами, підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями інших 
країн; благодійними фондами щодо відпочинку та оздоровлення вихованців в країні 
та за кордоном. 

10.3. Участь школи-інтернату у міжнародних програмах, проектах, учнівських 
та педагогічних обмінах, оздоровленні та відпочинку в країні та за кордоном 
здійснюється відповідно до чинного законодавства України. 
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