Перелік документів
для оформлення дитини в 1 клас загальноосвітньої санаторної
школи-інтернату комунального вищого навчального закладу
«Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія»
Запорізької обласної ради
1. Заява.
2. Свідоцтво про народження (копія).
3. Довідка про склад сім’ї та місце реєстрації.
4. Довідка з місця роботи батьків.
5. Ідентифікаційний код.
6. «Медична карта дитини (для дошкільного та загальноосвітнього
навчальних закладів)» (форма 026/о).
7. Дані планового профілактичного огляду при вступі до 1 класу (наказ
МОЗ України від 29.11.2002р. № 434).
8. Карта профілактичних щеплень (форма 0-63) та 2 копії.
9. «Контрольна карта диспансерного нагляду» (форма 030/о)
(диспансерний облік)
10. «Санаторно-курортна карта для дітей віком 0-17 років включно»
(форма 076/о).
11. «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про
результати обов’язкового медичного профілактичного огляду» (086-1/о), для
дітей віком 11,14,15,16 років додаток до форми 086-1/о.
12. «Карта профілактичної роботи з учнями загальноосвітнього
навчального закладу, їх батьками або законними представниками щодо
виявлення факторів ризику алкогольних та наркотичних проблем»
(форма 086-2/о).
13. Висновки лікарів спеціалістів з рекомендаціями, копії виписних
епікризів (при стаціонарному лікуванні).
14. Посіви на дифтерію і кишкову флору.
15. Загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, ЕКГ. зшкребок на
ентеробіоз, аналіз кала на яйця глистів (дітям від 3 до 10 років).
16. Довідка від фтизіатра (при Манту 5 мм і більше).
17. Довідка про епідоточення, видана дільничним лікарем за 3 дні до
1 вересня.
18. Витяг ЛКК (лікувально-консультативна комісія в поліклініці за
місцем проживання, про те, що дитині рекомендовано перебування в
загальноосвітній санаторній школі-інтернаті з метою безперервності тривалого
лікування).
Питання про відвідування загальноосвітньої санаторної школи-інтернат
дітьми, батьки яких відмовляються від щеплень, або відсутні профілактичні
щеплення (незалежно від причин), вирішується ЛКК з залученням
епідеміолога.
19. Для дітей-інвалідів (додатково):
- копія витягу із протоколу засідання ПМПК (психолого-медикопедагогічної консультації);
- медичний висновок про дитину-інваліда (підлітка) – віком до 18 років
(форма 080/о);
- індивідуальна програма реабілітації дитини-інваліда (вікова категорія
від 0 до 18 років).

