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На Ваш заrrит щодо iнклюзивного навчання Барвiнкiвсъка районна
державна адмiнiстрацiя повiдомJuIе про наступне.

1. Перелiк адрес та KoHTaKTiB загальноосвiтнiх шкiл i дошкiльних
навч€tльних закладiв, де е можливiсть iнклюзивного навчання для дiтей з
особливими потребами.

У l7 загальноосвiтнiх навчЕLльних закJIадах Барвiнкiвського району
cTBopeHi необхiднi умови для навчання дiтей з особливими освiтнiми
потребами: пандуси, кнопки виклику, вивiски шрифтом Брайля з нЕ}звою ЗНЗ.

У дошкiльних навч€uIьних закJIадах у 20L712OIS н. р. iнклюзивного
навчаншI для дiтей не передбачено, в зв'язку з вiдсутнiстю такоi категорii
дошкiльникiв.

2.Тип iнвалiдностi у дiтей з€Lлучених до iнклюзивного навчання
.Що iнклюзивного навчання залуrенi дiти iз ЗПР, легкою розумовою

вiдсталiстю, порушенням мовленюI та порушенням опорно-руховоi системи,
3. Кiлькiсть iнклюзивних класiв i.руп в таких закладах.
9 загальноосвiтнiх навч€lльних закJIадiв - 16 класiв.
4. Кiлькiсть дiтей з особливими потребами, якi залученi до навчання в

iнкпюзивних классах i групах.
У 201^712018 н. р. iнклюзивним навчанням буде охоплено 20 дiтей:
Барвiнкiвська ЗОШ I-III cT.Nsl - 7 чол.;
Б,арвiнкiвська ЗОШ I-III ст.Jф2 - 4 чол.;
Гусарiвська ЗОШ I-III ст.- 1 чол.;
Грушуваський НВК- 1 чол.;
Iллiчiвська ЗОШ I-II ст.- 1 чол.;
I-IBaHiBcbKa ЗоШ I-III ст. - 2 чол.;
Пригожiвська ЗОШ I-II ст. - 1 чол.;
Мечебилiвська ЗОШ I-III ст. - 2 чол.;
Новомиколаiвська ЗоШ I-II ст. - 1 чол.
5. Кiлькiстъ персоншу, що працюють в iнклюзивних класах i групах.



З учнями працюватимуть педагогiчнi працiвники, В зв'язку з обмеженим
фiнансуванням галузi освiти немае можливостi ввести ставки асистентiв
вчителiв.

б. Програми або звiти з проведення сшецiального навчання/пiдвищеннi
квалiфiкацii спецiалiстiв, якi працюють в iнклюзивних класах i групах

,Що КВНЗ <<XapKiBcbкa академiя неперервноi освiтю> направлена з€uIвка на
участь педагогiчних працiвникiв, якi будутъ здiйснювати навчання та
психологiчниЙ супровiд дiтеЙ з особливими освiтнiми потребами в
iнклюзивних кJIасах загальноосвiтнiх навчальних закладiв у 2017120|8 н,р.

з/ш

шIБ Посада Навчалъний заклад

Шимолiна
Ольга Григорiвна

Практичний
психолог

Барвiнкiвська ЗОШ I-III ст.
J\b 1

Бадашко
Лариса Олексiiвна

Вчитель
початкових класiв

Грушуваський НВК

Спецкурс вiдбудеться у червнi 2017року. ,,Щiти з особливими освiтнiми
потребами будуть навчатися за окремими програмами МОНУ (наказ МОНУ J\Ъ

80 вiд 28.01 .20t4 кПро затвердження Типових навч€tльних планiв спецiальних
загальноосвiтнiх навч€tльних закпадiв для дiтей. якi потребують корекцii
фiзичного та розумового розвитку> (для початковоi ланки), наказ

NЪ504 вiд 22.04.2011 <Про затвердження Типових навч€шьних планiв
спецiальних загаJIьноосвiтнiх навчалъних закладiв II ступеня, якi потребують
корекцiТ фiзичного та розумового розвитку>. При органiзацii iнклюзивного
навчання дiтей з особливими освiтнiми потребами враховуються висновки та

рекомендацii КУ <<XapKiBcbKa обласна психолого-медико-педагогiчна
консультацiя.

На виконання вимог частини четвертоi cTaTTi 22 Закону УкраiЪи <Про
доступ до гryблiчноi iнформацii>> роз'яснюемо, що рiшення, дii чи бездiяльнiсть
розпорядникiв iнформацii можуть бути оскарженi до керiвника розпорядника,
вищого органу або суду.

Вiдповiдно до частини третьоi статгi 23 Закону оскарження рiшень, дiй чи
бездiяльностi розпорядникiв iнформацii до суду здiйснюеться вiдповiдно до
Кодексу адмiнiстративного судочинства Украiни.

Засryпник голови
район Hoi держа вноi адм iHicTpa цii
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