
ПОРЯДОК 

зарахування учнів з особливими освітніми потребами до нашої школи, їх 

відрахування, переведення до іншого закладу освіти врегульовано Статутом 

школи та наказом МОН від 01.08.2018 року №831 «Про порядок зарахування 

осіб з особливими освітніми потребами до спеціальних загальноосвітніх 

закладів, їх відрахування, переведення до іншого закладу освіти» 

 Зарахування осіб з особливими освітніми потребами до спеціальних закладів освіти, їх 

відрахування чи переведення до іншого закладу освіти проводиться з урахуванням 

особливостей їх розвитку, стану здоров’я, освітніх потреб. 

До 1 класу спеціальних закладів освіти зараховуються, як правило, діти не молодші ніж 6 

років, які потребують постійної додаткової підтримки в освітньому процесі з метою 

забезпечення їх права на освіту. 

Відповідно до особливостей розвитку та стану здоров’я особи з особливими освітніми 

потребами можуть розпочинати здобуття початкової освіти з іншого віку, а тривалість 

здобуття ними початкової та базової середньої освіти може бути подовжена з доповненням 

освітньої програми корекційно-розвитковим складником. 

 Батьки, які обрали для навчання своєї дитини спеціальний заклад освіти, звертаються із 

заявою щодо зарахування дитини до спеціального закладу освіти для організації необхідних 

умов для навчання. 

 До спеціального закладу освіти можуть зараховуватися особи з інших адміністративно-

територіальних одиниць, у підпорядкуванні яких немає відповідного спеціального закладу 

освіти. 

Керівник спеціального закладу освіти зараховує таку особу та за потреби узгоджує із 

засновником (засновниками) закладу організаційні питання щодо утримання особи з 

особливими освітніми потребами в інтернаті. 

 До Вигодської спеціальної школи зараховуються діти з порушеннями зору  (сліпі та особи 

зі зниженим зором): 

 класи для учнів сліпих комплектуються особами: 

з гостротою зору 0,04Д і нижче на оці, яке краще бачить зі стерпною корекцією; 

з гостротою зору 0,05-0,08Д на оці, яке краще бачить зі стерпною корекцією, у разі 

складних порушень зорових функцій, прогресуючих очних захворювань, що призводять до 

сліпоти; 

 класи для учнів зі зниженим зором комплектуються особами: 

з гостротою зору 0,05-0,4Д на оці, яке краще бачить зі стерпною корекцією, при цьому 

враховується стан інших зорових функцій (поле зору, гострота зору на близькій відстані, 

форми та перебіг патологічного процесу); 

з більш високою гостротою зору у разі прогресуючих або частих рецидивних 

захворювань, а також за наявності астенопічних явищ, що виникають під час читання та 

письма на близькій відстані та косоокістю. 

Особи, які мають комплексні порушення розвитку зараховуються у класи з урахуванням 

гостроти зору або створюється окремий клас. 

Учні, які мають порушення зору у поєднанні з порушенням інтелектуального розвитку 

зараховуються в окремі класи (за наявності не менше п’яти учнів). 



Особи, у яких відсутні навички самообслуговування та які відповідно до індивідуальної 

програми реабілітації особи (дитини) з інвалідністю потребують індивідуального догляду та 

супроводу, мають комплексні порушення розвитку, пов’язані з порушеннями слуху, зору, 

опорно-рухового апарату у поєднанні з відхиленнями у психічному та інтелектуальному 

розвитку, зараховуються до спеціальних закладів освіти та забезпечуються педагогічним 

 


