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Шановні батьки! 

 

Керівництво КЗ «Харківська СШ № 3» ХОР звертає Вашу увагу на те що, 

відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 1 червня 2020 року      

№ 586 «Деякі питання захисту дітей в умовах боротьби з наслідками гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» 

зарахування дитини до структурного підрозділу КЗ «Харківська СШ № 3» ХОР 

— інтернату на цілодобове перебування у 2020/2021 навчальному році 

здійснюється відповідно до наказу директора школи, який видається на підставі 

подання батьками або особами, що їх заміняють наступних документів: 

1. Заяви одного з батьків або осіб, які їх замінюють, про тимчасове 

влаштування дитини до закладу на цілодобове  перебування із зазначенням 

строку та причини влаштування; 

2. Висновку комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини з 

особливими освітніми потребами, що складається фахівцями інклюзивно-

ресурсного центру; 

3. Індивідуального плану реабілітації для дитини з інвалідністю; 

4. Рішення органу опіки та піклування, прийнятого на підставі 

рекомендації комісії з питань захисту прав дитини за місцем 

проживання/перебування дитини про доцільність і строки влаштування 

дитини на цілодобове перебування; 

 Учні (вихованці) спеціальної школи можуть проживати  в інтернатному 

підрозділі  КЗ «Харківська спеціальна школа № 3» ХОР  (окрім вихідних, 

святкових днів,  канікул та періоду, коли заклад закритий на карантин), коли 

перебування в дорозі в один бік перевищує одну годину або за протоколом 

реабілітації передбачено обмеження фізичного навантаження. 

Зарахування дитини на цілодобове перебування до школи здійснюється на 

один навчальний рік. 

Рекомендуємо Вам, шановні батьки, заздалегідь звернутись до Служби у 

справах дітей або Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді або ФСР 

(фахівці з соціальної роботи в ОТГ) за місцем вашого проживання для 

отримання необхідних документів для зарахування дитини на цілодобове 

перебування в школі. 

 Адреси та телефони ЦСССМД додаються. 

З повагою, 

Директор школи     Н.ГОНЧАРОВА 
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