
Умови доступності
КЗО НВК  «Олександропільська середня загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад
Новопокровської селищної ради Дніпропетровської області»

для навчання осіб з особливими освітніми потребами

В КЗО НВК «Олександропільська середня загальноосвітня школа ІІІ ст. – дошкільний
навчальний  заклад  Новопокровської  селищної ради  Дніпропетровської  області»  створені
сприятливі  умови  для  навчання  дітей  з  особливими  освітніми  потребами, забезпечено  їх
безперешкодним доступом до всіх приміщень школи.

З 1 вересня 2020 року у  закладі  відкрито клас  з  інклюзивною формою навчання  (3
клас). Створені умови для навчання дітей відповідно до індивідуальної програми розвитку та
з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей. В класі працює асистент вчителя.
Учням надаються психолого – педагогічні та корекційно–розвиткові  послуги (у навчальному
закладі працюють практичний психолог та логопед).

Створено  належні  умови  для  перебування  у  закладі  дітей  з  особливими  освітніми
потребами, які можуть самостійно пересуватись:

 центральний вхід обладнаний пандусом, 
 зручне розташування дверей;
 будівлі закладу, де перебувають діти , об’єднані зручними переходами; 
 східці  для  організації  безпечного  переміщення  учнів   обладнані  поручнями  та

пофарбовані в сигнальні кольори; 
 безбар’єрність коридору по висоті;
 предмети  інтер’єру  в  коридорі  не  ускладнюють  пересування  осіб  з  особливими

потребами;
 двері  приміщень  вздовж  коридору  відчиняються  в  бік  коридору  (у  середину

приміщення)
 виконано поточний ремонт навчальних кабінетів;
 облаштовані внутрішні санвузли для хлопчиків та дівчаток.

Усі  основні  приміщення  закладу  мають  природне  освітлення.  Розміри  навчальних
приміщень  забезпечують  оптимальне  розташування  меблів,  обладнання,  створюють
сприятливі умови для зорової роботи учнів. Світло на робочі місця падає ліворуч. 

Обладнання в навчальних кабінетах відповідає вимогам Державних санітарних правил і
норм влаштування.  У кабінетах початкової, основної і старшої школи встановлені шкільні
меблі відповідного розміру: парти, двомісні учнівські столи та учнівські стільці із ростовою
відміткою.  Розташування  шкільних  меблів  облаштовано  таким  чином,  щоб  максимально
використовувати денне світло. 

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 регулярністю вологого
прибирання, використанням всіх видів провітрювання.

Територія школи підтримуються в належному санітарному стані.


