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Умови доступності закладу освіти  

для навчання осіб з особливими освітніми потребами 

 
В Новолатівській СЗШ  забезпечено умови для навчання дітей з особливими 

освітніми потребами, які можуть самостійно пересуватись, а саме: 

- вхідні східці для доступу в приміщення школи обладнані пандусом; 

- східці для організації безпечного переміщення дітей обладнані поручнями; 

- виконано капітальний ремонт туалетів; 

- виконано поточний ремонт класних кімнат, актового залу, їдальні. 

В школі для одного учня  організовано навчання за індивідуальною формою навчання: 

для учня 3 класу – 10 годин (за Типовою освітньою програмою закладів загальної 

середньої освіти І ступеня, затвердженими наказом МОН України  від 20.04.2018 № 407, 

таблиця  № 2 («Навчальний план початкової школи з українською мовою навчання з 

вивченням мови корінного народу, національної меншини»), відповідно до Положення 

про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, 

затвердженого наказом МОН України від 12.01.2016 р. № 8, наказу МОН України від 

06.06.2016 року «Про внесення змін до положення про індивідуальну форму навчання».); 

Приміщення закладу мають природне освітлення. Світло на робочі місця падає 

ліворуч. При оздоблені навчальних приміщень враховано санітарно-гігієнічні вимоги : 

стіни світлих тонів; класні дошки темно-зеленого кольору, стелі, двері, віконні рами – 

білі. Розташування меблів і обладнання, сприяє максимальному використанню денного 

світла і рівномірному освітленню приміщень.  

Забезпечено підвищення рівня освітлення за допомогою штучного освітлення – 

люмінесцентних ламп. У закладі дотримується повітряно – тепловий режим. 

Приміщення  обладнані системами центрального опалення та вентиляції, що 

забезпечують сприятливі мікрокліматичні умови внутрішнього середовища.  

Чистота повітря у закладі забезпечується в регулярності вологого прибирання, 

використанням всіх видів провітрювання (наскрізне, кутове, однобічне). 

Навчальні меблі класних кімнат відповідають віковим  особливостям дітей, 

враховується специфіка навчально – виховного процесу. 

Шкільна та пришкільна території підтримуються в належному стані. 

Територія, будівлі, приміщення належно художньо-естетично оформлені. 

Заклад повністю забезпечений необхідними навчальними площами. 

 

 

mailto:%20novoselivska_szh@ukr.net

