
Довідка-інформування батьків або інших законних представників дитини про їх 

обов’язки щодо виховання та утримання дитини у пансіоні Тернопільської спеціальної 

школи, а також про відповідальність за ухиляння від виконання або злісне 

невиконання таких обов’язків 

 

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2021 року № 843 «Деякі 

питання соціального захисту дітей, влаштованих на цілодобове перебування до закладів 

різних типів, форм власності та підпорядкування», дирекція школи доводить до відома 

батьків або інших законних представників дитини: 

1. Права та обов’язки батьків (інших законних представників) пансіонерів 

7.1. Права батьків (інших законних представників) пансіонерів:  

- бути поінформованими про умови та особливості проживання їх дитини у пансіоні;  

- завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у пансіоні педагогічні, психологічні, 

медичні, соціологічні заходи, дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та 

надавати згоду на участь у них пансіонера;   

- отримувати інформацію, у тому числі щодо надання соціальних та психолого-педагогічних 

послуг особам, які постраждали від насильства, стали його свідками або вчинили насильство, 

про результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і 

результати оцінювання якості освіти у закладі освіти та його освітньої діяльності;   

- подавати керівництву або засновнику закладу освіти заяву про випадки насильства 

стосовно пансіонерів, педагогічних, інших працівників пансіону;  

-  вимагати повного та неупередженого розслідування випадків насильства стосовно 

пансіонерів, педагогічних, інших працівників пансіону;   

- захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси своєї дитини; 

- брати участь у громадському самоврядуванні пансіону, зокрема обирати і бути обраними до 

органів громадського самоврядування пансіону. 

7.2. Обов’язки батьків (інших законних представників) пансіонерів:  

- дотримуватися умов проживання у пансіоні;  

- забирати пансіонера на вихідні та канікулярні дні додому;  

-  у разі хвороби пансіонера, або виникнення під час перебування у вихідні дні та канікулярні 

дні симптомів захворювання поза межами пансіону вчасно попередити керівника пансіону 

про стан здоров’я пансіонера;  

- виховувати у пансіонерів повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, 

законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров’я, здоров’я оточуючих 

і довкілля;  

-  поважати гідність, права, свободи і законні інтереси пансіонерів педагогічних, інших 

працівників пансіону;  

- дбати про фізичне і психічне здоров’я пансіонерів, сприяти розвитку їх здібностей, 

формувати навички здорового способу життя;   

- формувати у пансіонерів культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі та 

злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами, 

представниками різних політичних і релігійних поглядів та культурних традицій, різного 

соціального походження, сімейного та майнового стану;  

- настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та 

суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, 

толерантності, працелюбства;  

- сприяти керівництву закладу освіти у проведенні розслідування щодо випадків насильства, 

систематичного вживання алкогольних напоїв, наркотичних засобів тощо;  

- виконувати рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків насильства, в закладі 

освіти.  

2. Відрахування із пансіону 

2.1. Відрахування учня з пансіону Закладу відбувається за письмовою заявою батьків або 

інших законних представників або повнолітнього пансіонера.  

2.2. Відрахування учня з пансіону Закладу відбувається до 01 липня поточного року.  



2.3. Відрахування учня з пансіону закладу відбувається у разі грубого порушення правил 

безпечної поведінки учнів у спальних кімнатах у нічний час.  

2.4. Всі особисті речі здобувачів освіти, що зберігаються у спальних кімнатах, мають 

забиратися батьками або іншими законними представниками учня додому після 

відрахування із пансіону 
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