Як потрапити до загальноосвітнього дитячого садочка
( інклюзивне навчання).
Дорожня карта
1. Реєстрація дитини в електронному реєстрі ДНЗ на сайті відділу освіти.
Чергу можна моніторити. Коли черга підходить – батьки отримують електронне повідомлення.
Харків, Запоріжжя, Луцьк, Луганськ, Миколаєв, Черкаси, Дніпропетровськ, Житомир, Полтава, Чернігів
Вінниця
Чернівці
Кіровоград
Ровно
Львів
Одесса
Івано-Франківськ
Тернопіль
Київ

www.reg.isuo.org
www.vmr.gov.ua
osvitacv.com
kirovograd.klasna.com
www.rosvita.rv.ua
misto.lvivedu.com
www.asrd.org
www.dity.if.ua
dnz.te.ua
dnz.kiev.ua

2. Висновок від психолого-медико-педагогічної

консультації (ПМПК) в
якому вказана рекомендована форма навчання і розвитку на основі потреб дитини.

3. Співбесіда у ДНЗ + заява на зарахування дитини

(зареєструвати!) + довідка з ПМПК
Керівнику ДНЗ подається і обов`язково реєструється Заява на зарахування дитини і висновок ПМПК,
обов`язковий на даний час документ, формально підтверджуючий заявлені батьками потреби
дитини

4. Керівник ДНЗ подає клопотання до відповідного територіального

відділу/управління
освітою щодо необхідності створення умов для забезпечення повноцінної роботи інклюзивної групи,
де планує навчання дитина. Якщо керівник ДНЗ відмовляється приймати дитину до ДНЗ) він повинен
надати батькам письмову відмову зі вказівкою причин відмови. Батьки пишуть скаргу до відділу
Управління освітою, додають копію своєї зареєстрованої заяви та відмову керівника ДНЗ, з
проханням вирішити питання організації інклюзивного навчання дитини.

5. Органи управління освітою приймають рішення щодо створення
необхідних умов перебування дитини з особливими освітніми потребами в даному ДНЗ. У
разі неможливості створення таких умов, місцеві органи освіти можуть запропонувати батькам інший
дошкільний заклад, в якому вже створені умови, або є можливість їх створити.
Дитина має право відвідувати дошкільний заклад, обраний батьками, але на даний момент у
випадку відсутності можливості створення там відповідних умов (або за відсутності висновку ПМПК),
батьки дитини самостійно забезпечують корекційний компонент: роботу необхідних фахівців, .

6.

Функцію асистента

дитини може виконувати один із батьків дитини, або особа, яка їх

замінює. Робота асистента дитини сплачується батьками.

7. Асистента вихователя для інклюзивних груп ДНЗ держава не фінансує, це питання
зараз блокується Міністерством фінансів.

Даний маршрут складено з урахуванням норм, встановлених:
•
•
•
•
•

ЗУ «Про освіту»
ЗУ «Про дошкільну освіту»
ЗУ «Про охорону дитинства»
Положення про дошкільний навчальний заклад (постанова КМУ від 12.03.2003 № 305)
Порядок комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах - спільний
наказ МОН та МОЗ від 06.02.2015 №104/52 та ін.

