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Керівник закладу освіти упродовж 3 робочих днів 
з дати надходження такого звернення має надати 
заявнику письмову відповідь (у тому числі шляхом 
надсилання її сканованої копії на електронну пошту 
заявника) про наявність чи відсутність вільних 
місць у певному класі та, відповідно, можливість  
чи неможливість зарахування учня до цього класу.

До спеціального закладу освіти, з якого 
переводиться учень, особисто подаються:
• заява учня чи одного з його батьків (для учнів, які  

не досягли повноліття);

• письмове підтвердження або його сканована копія  
з іншого закладу освіти про можливість зарахування 
до нього відповідного учня.

Протягом 5 робочих днів з дня отримання  
від спеціального закладу освіти зазначених 
документів учень чи один з його батьків  
або законних представників (для учнів, які не досягли 
повноліття) має подати до спеціального закладу 
освіти, до якого переводиться учень:

• заяву про зарахування (згідно з додатком  
до Порядку зарахування осіб з особливими освітніми 
потребами до спеціальних закладів загальної 
середньої освіти, їх відрахування, переведення  
до іншого закладу освіти, затвердженого наказом 
МОН 01 серпня 2018 року № 831); 

• особову справу учня (у випадку, якщо дитина 
прибуває у спеціальний заклад посеред навчального 
року, до особової справи додається витяг поточного 
оцінювання за місцем попереднього навчання  
на момент відрахування дитини).

У такому випадку наказ про зарахування учня  
до спеціального закладу освіти має бути виданий 
впродовж одного робочого дня з дня отримання 
документів, визначених цим пунктом Порядку.

У письмовому підтвердженні можливості 
зарахування особи має бути вказаний 
кінцевий строк для подання заяви  
про переведення та подання особової справи 
учня.

Зі спеціального закладу освіти відраховуються 
учні, які:

• здобули повну загальну середню освіту  
та отримали відповідний документ про освіту;

• зараховані до іншого закладу освіти для здобуття 
повної загальної середньої освіти;

• переводяться до іншого закладу освіти.
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Держава гарантує особам з інвалідністю 
дошкільне виховання та здобуття освіти на рівні, 
що відповідає їх здібностям і можливостям.

Для реалізації права на вищу освіту  
та професійно-технічну освіту особами  
з інвалідністю вищі навчальні заклади  
та професійно-технічні заклади зобов’язані 
створити їм необхідні умови для здобуття 
відповідної освіти.

Забороняється вимагати надання будь-яких 
інших документів, не передбачених Порядком 
зарахування осіб з особливими освітніми 
потребами до спеціальних закладів загальної 
середньої освіти, їх відрахування, переведення 
до іншого закладу освіти, затвердженим 
наказом МОН від 01.08.2018 року № 831.

ОСВІТА ОСІБ З ОСОБЛИВИМИ 
ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

ЯК ВІДБУВАЄТЬСЯ ЗАРАХУВАННЯ 
ДО ОСВІТНЬОГО СПЕЦЗАКЛАДУ

Для навчання, професійної підготовки  
або перепідготовки осіб з особливими освітніми 
потребами (далі – особи з ООП) застосовуються 
види та форми здобуття освіти, що враховують їхні 
потреби та індивідуальні можливості.

Органи державної влади, органи місцевого 
самоврядування та заклади освіти створюють 
умови для здобуття освіти особами з ООП 
шляхом забезпечення розумного пристосування  
та універсального дизайну. 

Особами з ООП, зумовленими складними 
порушеннями розвитку, є особи з порушеннями 
слуху, зору, тяжкими системними мовленнєвими 
порушеннями, тяжкими порушеннями опорно-
рухового апарату у поєднанні з інтелектуальними 
або іншими порушеннями розвитку, особи сліпоглухі, 
з розладами спектра аутизму, синдромом Дауна, 
та діти, які себе не обслуговують і відповідно 
до індивідуальної програми реабілітації особи  
з інвалідністю потребують індивідуального 
супроводу, але можуть перебувати у дитячому 
колективі згідно з рекомендованим лікарями 
режимом.

Зарахування до спеціального закладу освіти 
здійснюється відповідно до наказу його керівника, 
що видається на підставі заяви про зарахування  
від одного з батьків дитини або її законних 
представників (далі – батьки) чи повнолітньої особи, 
поданої особисто.

Навчально-реабілітаційний центр – заклад освіти 
для осіб з ООП, зумовленими складними порушеннями 
розвитку.
Спеціальні заклади загальної середньої освіти 
забезпечують здобуття початкової, базової або повної 
загальної середньої освіти особам з порушеннями 
зору, слуху, опорно-рухового апарату, мовлення, 
порушеннями інтелектуального розвитку, розладами 
спектру аутизму та особам з іншими складними 
порушеннями розвитку.

ДО ЗАЯВИ ДОДАЮТЬСЯ:
• Копія свідоцтва про народження дитини.
• Довідка за формою первинної облікової

документації № 086-1/о «Довідка учня
загальноосвітнього навчального закладу 
про результати обов’язкового медичного 
профілактичного огляду», затвердженою наказом
МОЗ від 16.08.2010 року № 682.

• Карта профілактичних щеплень, заповнена
за формою первинної облікової документації
№ 063/о «Карта профілактичних щеплень»,
затвердженою наказом МОЗ від 10.01.2006 року
№ 1 (надається за умови відсутності медичних
протипоказань до проведення профілактичних
щеплень).

СПЕЦІАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ ОСВІТИ Є:

• Довідка від лікаря педіатра або сімейного
лікаря закладу охорони здоров’я, в якому
спостерігається дитина, для дітей дошкільного віку.

• Висновок інклюзивно-ресурсного центру
про комплексну психолого-педагогічну оцінку
розвитку дитини.

• Висновок лікарсько-консультативної комісії
про встановлення дитині інвалідності (за наявності).

• Індивідуальна програма реабілітації особи
з інвалідністю (за наявності).

• Оригінал або копія відповідного документа
про освіту (крім учнів першого і другого класів)
за відповідний клас, документ, що підтверджує
здобуття освіти.

• Висновок сурдолога або отоларинголога
(для осіб з порушенням мовлення).

• Висновок психіатра (для осіб з порушеннями
інтелектуального розвитку).

• Рішення органу опіки та піклування
(для дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування).

Спеціальна школа – заклад загальної середньої 
освіти, що забезпечує здобуття певного рівня 
загальної середньої освіти особам з ООП, що 
зумовлені порушеннями розвитку.

ПЕРЕВЕДЕННЯ ЧИ ВІДРАХУВАННЯ 
З ОДНОГО ЗАКЛАДУ 
ДО ІНШОГО ЗАКЛАДУ 
ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ  

Для переведення учня із спеціального закладу 
освіти до іншого учень чи один з його батьків (для 
учнів, які не досягли повноліття) має звернутися 
до обраного ним закладу освіти щодо можливості 
зарахування з відповідним письмовим зверненням 
(запитом) у довільній формі, у тому числі шляхом 
надсилання його сканованої копії електронною 
поштою.




