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Правила прийому дітей до відділення школи-інтернат                                   

СОЦСР «Смарагдове місто» 
 

Комплектування Центру здійснюється протягом календарного року. 
Переведення учнів (вихованців) з одного інтернатного закладу до іншого проводиться 
з 01 вересня поточного до 30 травня наступного року. 

До Центру приймаються:  
діти-сироти;  
діти, позбавлені батьківського піклування; 
діти, розлучені із сім'єю відповідно до Закону України «Про біженців та осіб,  

які потребують додаткового або тимчасового захисту». 
 Не приймаються до школи-інтернату діти-сироти та діти, позбавлені 
батьківського піклування, влаштовані у сімейні форми виховання (опіка, піклування, 
прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу). 

Зарахування вихованців до Центру здійснюється за наказом директора Центру 
на підставі наступних документів: 

- направлення (путівки) служби у справах дітей облдержадміністрації  
за погодженням з департаментом освіти і науки облдержадміністрації на 
підставі рішення органу виконавчої влади або місцевого самоврядування за 
місцем проживання (перебування) дитини; 

- свідоцтва про народження;  
- реєстраційного номера облікової картки платника податків (за наявності);  
- відомостей про батьків та близьких родичів дитини;  
- довідки про склад сім'ї або осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні, 

будинку;  
- документів, що підтверджують право власності дитини на нерухомість  

(у разі наявності);  
- опису майна дитини; 
- копії рішення органів опіки та піклування про встановлення опіки над 

житлом (майном) дитини (у разі наявності);  
- довідки про взяття дитини на квартирний облік осіб, які потребують 

поліпшення житлових умов, після досягнення нею 16-річного віку (у разі 
відсутності в дитини житла); 

- висновку про стан здоров'я, фізичний та розумовий розвиток дитини;  
- відомостей або документів про освіту дитини (для дітей шкільного віку); 
- дубліката обліково-статистичної картки дитини-сироти та дитини, 

позбавленої батьківського піклування; 
- довідки про призначення та виплату пенсії, державної соціальної допомоги, 

аліментів тощо (у разі наявності); 
- ощадної книжки дитини або договору про відкриття рахунка в установі 

банку (у разі наявності);  
- рішення районної, районної у містах Києві та Севастополі державних 

адміністрацій, виконавчого органу міської, районної у місті ради про 
надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського 
піклування. 

До першого класу зараховуються діти з 6 (7) років.  
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Діти, члени однієї сім’ї (брати і сестри) зараховуються до однієї  
школи-інтернату, за винятком коли за медичними показниками їх виховання має 
здійснюватись окремо. 
 


