
 

Управління освіти і науки 

Тернопільської обласної державної адміністрації 

Тернопільська спеціальна школа Тернопільської обласної ради 

 

  

Н А К А З 
 

«27» серпня 2021 р.                                    м. Тернопіль                                       № _____ 

 

Про створення Пансіону Тернопільської 

спеціальної школи 

Тернопільської обласної ради 

 

1.    Керуючись Положенням про спеціальну школу затвердженим Постановою 

Кабінету Міністрів України від 06.03.2019 року № 221 та відповідно до 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» 

 

 НАКАЗУЮ: 

1. Створити при школі  з 01.09.2021 року Пансіон для влаштування/зарахування 

учнів/вихованців на цілодобове перебування з дотриманням норм законодавства та 

зазначенням підстав  і періоду цілодобового перебування.  

2. Затвердити Положення про Пансіон Тернопільської спеціальної школи 

Тернопільської обласної ради (додається). 

3.Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 

 

 

Директор  школи                                                                                                Іван СМАЧИЛО 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Затверджено: 

Наказ  від 27.08.2021 року № ____          

Положення 

про пансіон (інтернат) у Тернопільській спеціальній школі Тернопільської обласної 

ради 

 

І. Загальні положення 

1.1. Пансіон  – структурний підрозділ закладу освіти, що забезпечує проживання та 

утримання учнів відповідно до законодавства. 

1.2.Уучні – здобувачі освіти, особи з особливими освітніми потребами, зараховані до закладу 

освіти, які здобувають у будь-якій формі початкову, базову середню освіту. 

1.3. Пансіонер – здобувач освіти, який проживає та утримується в пансіоні, що є 

структурним підрозділом закладу спеціальної освіти. 

1.4. Утримання пансіонерів у пансіоні – забезпечення їх проживанням та харчуванням 

відповідно до норм, встановлених законодавством, медичними та іншими послугами.  

1.5. Заклад – Тернопільська спеціальна школа Тернопільської обласної ради.  

1.6. Це Положення визначає особливості проживання у Пансіоні, яке використовуються для 

цілодобового перебування учнів у Закладі, зокрема визначає порядок надання та 

користування спальними приміщеннями, умови цілодобового перебування та правила 

внутрішнього розпорядку у них. 

1.7. Пансіон у складі закладу освіти створений з метою забезпечення територіальної 

доступності для здобуття загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми 

потребами. 

1.8. Рішення про створення пансіону приймають у межах повноважень органу державної 

влади. 

1.9. Загальне керівництво пансіоном здійснює керівник закладу освіти. Безпосереднє 

керівництво пансіоном здійснює заступник директора з навчально-виховної (виховної) 

роботи. 

1.10. Пансіон діє на підставі положення про нього, що розробляється відповідно до 

установчих документів закладу  з урахуванням положень цього Порядку та затверджується 

керівником закладу освіти за погодженням із органами державної влади( органом місцевого 

самоврядування). 

2. 1.11. Дане Положення розроблене на основі Положення про спеціальну школу та  

затверджене Постановою Постанови Кабінету Міністрів України від 06.03.2019 року № 221 

та відповідно до 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», Статуту ТСШ ТОР. 

3. Заклад на основі цього Положення має право розробляти власні нормативні 

документи щодо користування Пансіоном, які затверджуються директором школи.  

ІІ. Порядок зарахування до Пансіону 

 

1. Пансіон використовується для цілодобового перебування учнів з понеділка по 

п’ятницю (крім вихідних, святкових днів і канікул) у разі, коли перебування в дорозі в один 

бік перевищує одну годину або відсутнє пряме транспортне сполучення, або за протоколом 

реабілітації передбачено обмеження фізичного навантаження.  

2. У разі перебування учня в Пансіоні Закладу у вихідні та святкові дні без заяви 

його батьків або інших законних представників і без погодження служби у справах дітей за 

місцем проживання дитини директор інформує про це відповідну службу у справах дітей. 

3. Для зарахування учня на цілодобове перебування до пансіону закладу батьки 

подають заяву директору школи. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/221-2019-%D0%BF?find=1&text=%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%96%D0%BE%D0%BD#w1_7


4. Зарахування учня до пансіону закладу на цілодобове перебування здійснюється 

відповідно до наказу директора школи. 

5. Районне управління освіти за наявності 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 надає направлення здобувачу освіти на цілодобове перебування у 

закладі, що є підставою для наказу по школі. 

 

III. Користування спальними приміщеннями у пансіоні закладу:  

 

1. У закладі під пансіон надаються спеціально облаштовані, перебудовані з цією 

метою спальні приміщення.  

2. Спальні приміщення у пансіоні можуть використовуватися як для денного сну 

учнів початкової школи, так і для нічного перебування учнів, які зараховані на цілодобове 

перебування до закладу наказом директора школи. 

3. Кожне приміщення у пансіоні повинно мати функціональне призначення. 

Рішення про перепрофілювання приміщень у пансіоні приймається керівництвом закладу 

освіти. 

4. Адміністрація Закладу зобов’язана забезпечити необхідні умови для 

проживання, відпочинку, а також дотримання відповідних санітарних норм і правил у 

пансіоні (що додаються). 

5. Рішення про закріплення учня за спальним приміщенням, оформлене наказом 

директора школи, є підставою для поселення учня у відповідній кімнаті.  

6. Учні, що зараховані на пансіон зобов’язані дотримуватися правил поведінки у 

спальних приміщеннях у вечірній та нічний час, санітарно-гігієнічних правил та вимог щодо 

додержання тиші. 

7. Рішення про переселення учнів між спальними приміщеннями здійснюється за 

погодженням з адміністрацією закладу.  

8. Інші умови користування спальними приміщеннями у пансіоні можуть 

визначатися нормативними документами закладу за умов, що вони не суперечать цьому 

Положенню. 

 

IV. Відрахування із пансіону 

 

1. Відрахування учня з пансіону закладу відбувається за письмовою заявою батьків або 

інших законних представників учня та в кінці навчального року. 

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

безпечної поведінки учнів у спальних кімнатах у нічний час.  

3. Всі речі здобувачів освіти, що зберігаються у спальних кімнатах, мають забиратися 

батьками або іншими законними представниками учня додому після відрахування із 

пансіону. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Управління освіти і науки
	Н А К А З
	1.1. Пансіон  – структурний підрозділ закладу освіти, що забезпечує проживання та утримання учнів відповідно до законодавства.


