
          Умови доступності Закладу для навчання осіб з особливими потребами 

 

На виконання закону України «Про освіту»,  вимог Державних стандартів освіти,  

рекомендацій щодо організації освітнього простору Нової української школи, Ліцензійних 

умов Заклад створив сприятливі умови щодо безперешкодного доступу до прилеглої 

території, будівель та приміщень  для    дітей з інвалідністю та інших маломобільних груп 

населення згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами. 

Територія Закладу  має огородження достатньої висоти. Проїзд  безпечний та 

зручний:   відсутні бордюри, на тротуарі відсутні вибоїни, тріщини, сміттєві баки та інші 

перешкоди. Зовнішнє освітлення знаходиться у робочому стані. Центральні ворота 

оснащені  відеодомофоном з переговорним пристроєм  та автоматикою дистанційного 

відкриття. На території встановлена система відеоспостереження.  

Підхід до будівлі, пандус та територія біля входу вільні для безпечного пересування. 

Приміщення  забезпечено пандусами у кількості 2-х одиниць. Поручні встановлені 

паралельно до поверхні пандуса.  Двері відкриваються у бік протилежний від пандуса та не 

мають порога.  Ручки дверей мають зручну форму,  легко захоплюються однією рукою та 

розташовані на належній висоті.  

Сходи в середині будівлі обладнані  зручними  поручнями. Ширина дверних отворів 

до будівлі, основних і допоміжних приміщень відповідають вимогам. Коридори і проходи 

вільні від фізичних та візуальних бар'єрів,   мають достатню ширину, встановлені  датчики 

руху для забезпечення світлового режиму.     

Архітектурно-планувальні рішення будівлі забезпечують чіткий розподіл на основні 

функціональні групи приміщень: навчальні, житлові, приміщення для корекційно-

розвиткової роботи, фізкультурно-спортивних і музичних занять, трудової діяльності, 

гурткових занять, приміщення медичного обслуговування, адміністративно-господарські та 

побутові приміщення, харчоблок  тощо, що дає можливість дотримуватися принципу 

вікової ізоляції.  

При розташуванні меблів враховані  вимоги відповідно до профілю Закладу. 

Навчальні приміщення  Закладу устатковані навчальними меблями, функціональні розміри 

яких приймаються відповідно до зростових груп дітей згідно із Санітарними правилами. 

Наявні адаптовані туалетні кабінки  для дітей з фізичними порушеннями. 

Умивальники розміщені на зручній висоті та оснащені  змішувачами  важільного типу. 

Душові кабінки  відповідають мінімальним вимогам. 

Таким чином Заклад виконує всі вимоги  стосовно безперешкодного доступу до 

прилеглої території, будівель та приміщень Закладу та безпечного пересування   дітей з 

інвалідністю та інших маломобільних груп населення. 


