Функціонування школи здійснюють 8 будівель:
Навчальний корпус, спальний корпус (1-ий поверх - медична частина, ׀-׀׀׀
поверхи – спальні приміщен-ня ), їдальня, котельня і пачечна, майстерні ,
бібліотека, гаражні та складські приміщення,
Загальна площа всіх приміщень – 6529 кв.м.,
Школа має 21 класну кімнату, площа яких становить 965 кв. м., в тому числі
кабінет математики, фізики, хімії, біології, української мови і літератури,
англійської мови, суспільних дисциплін, історії, інформатики, 2 майстерні,
фізкультурна зала із двома гардеробними.
В школі функціонує кабінет директора, заступника директора з НВР,
заступника директора з ВР, заступника директора з ГР, кабінет секретаря,
кабінет бухгалтерії, учительська, кабінет практичного психолога, педагогаорганізатора, педагога - соціального.
Працюють такі медичні кабінети: 2 кабінети лікаря, стоматолога, старшої
сестри медичної – аптека, чергової сестри медичної цілодобового поста,
озокеритолікування, фізіотерапії, профщепленння, зондування, клінічної
лабораторії, процедурний, 3 кабінети масажу та 3 кабінети ЛФК. Є ізолятор на
11 ліжок. В будівлі харчоблоку – бювет мінеральних вод типу «Нафтуся»,
джерело №1 і №2, які завозяться із м. Трускавця.
Працює їдальня на 240 місць, яка має всі необхідні основні та допоміжні
приміщення, технологічне та холодильне обладнання, кухонний інвентар,
посуд.
Для зарахування дитини до школи необхідно
подати на ім’я директора такі документи:
- заява батьків або інших законних представників;
- копія свідоцтва про народження дитини;
- медичні довідки встановленого зразка із зазначенням лабораторних
досліджень за формою № 026/0 «Медична карта дитини (для дошкільного та
загальноосвітнього навчальних закладів), затвердженого наказом Міністерства
охорони здоров’я України від 29 травня 2013 року №435, зареєстрованою у
Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за
№ 990/23522;
- висновку шкільної медико-педагогічної комісії;
- витяг з історії хвороби дитини;
- висновку лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я
(психоневрологічного або туберкульозного диспансеру, центру медикосоціальної реабілітації дітей);
- індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю (для дитини з
інвалідністю);
- особової справи (витягу з особової справи) та документа про наявний рівень
освіти (табель навчальних досягнень за відповідний клас або виписки оцінок із

класного журналу за останній період навчання, свідоцтво, інший документ, що
підтверджує здобуття освіти), крім дітей, які зараховуються до першого класу;
- рішення органу опіки та піклування (для дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування).
Зарахування учнів до санаторної школи здійснюється, як правило, до
початку навчального року за умови не перевищення граничної наповнюваності
у відповідних класах.
Медичні показання:
- хронічний гастрит або гастродуоденіт з нормальною та змінною секрецією і
кислотністю в стадії ремісії;
- хронічний холецистохолангіт в стадії ремісії, дискінезії жовчовивідних
шляхів по гіпертонічному, гіпотонічному та змішаному типах;
- хронічна виразкова хвороба шлунку і 12 палої кишки в стадії ремісії без
стенозування, при відсутності кровотечі протягом останніх 6-ти місяців,
пенетрування і не раніше 3-ох місяців після перенесеного загострення;
- хронічні гепатити в неактивній фазі;
- хронічний панкреатит в стадії ремісії;
- хронічні захворювання тонкого і товстого кишківника неінфекційної етіології
в стадії ремісії.
Протипоказання
- хронічні гастро дуоденіт, ентероколіт, холецистохолангіт, панкреатит в стадії
загострення;
- хронічна виразкова хвороба шлунку і 12 палої кишки в стадії загострення з
кровотечею, під час рубцювання і пенетрування;
- хронічні захворювання печінки (гепатити, цироз печінки) в активній фазі з
проявами портальної гіпертензії;
- виразкові, стенозуючі, туберкульозні форми захворювання тонкого і товстого
кишківника;
- хронічна дизентерія, лямбліозіглисна інвазія;
- всі форми ревматизму та інші захворювання серцевосудинної системи;
- хронічні нефрози, нефрити;
- цукровий, нецукровий діабет та інші тяжкі ендокринні порушення (мікседема,
нанізм та інші);
- епілепсія та епілептичні припадки (навіть незначні) при будь-яких органічних і
соматичних захворюваннях;
- конвульсійні припадки та їх еквіваленти;
- нічний енурез (легка, середня та важка форми);
- всі форми активного і неактивного легеневого і кісткового туберкульозу, а
також загальні протипоказання для направлення дітей у школу інтернат.

Обов’язково при собі необхідно мати:
- предмети особистої гігієни;
- спортивну форму, кеди та чешки;
- канцелярське та письмове приладдя;
- географічні атласи та контурні карти;
- словник з іноземної мови;
- для трудового навчання: фартушок, нитки, кольоровий папір, клей;
- щоденник, портфель.
Підручники видаються в шкільній бібліотеці.
Школа одягом та взуттям не забезпечує.
ПЕРЕБУВАННЯ В ШКОЛІ БЕЗКОШТОВНЕ
Структура навчального року
Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту»
2018/20189 навчальний рік розпочинається 1 вересня святом – День знань і
закінчується 25 травня.
Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:
І семестр – з 3 вересня по 28 грудня 2018 року, ІІ семестр – з 28 січня 2019р. по
31 травня 2019 року.
Враховуючи специфіку навчально-лікувального закладу, встановлено
термін канікул з 29 грудня 2018 р. до 27 січня 2019р.
Відповідно до рішення педагогічної ради у 2018/2019 навчальному році
навчальна практика та навчальні екскурсії проводяться протягом навчального
року.
Учні 4-х, 9-х, 11-х класів санаторної школи-інтернату звільняються від
державної підсумкової атестації згідно наказу Міністерства освіти і науки
України від 30 грудня 2014 року № 1547, зареєстрованого у Міністерстві
юстиції України 14 лютого 2015 року за № 157/26602 «Про затвердження
Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі
загальної середньої освіти».

