
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

«Софіївська  опорна  загальноосвітня школа I-III ступенів» 

Софіївської селищної ради Софіївського районуДніпропетровської області 

вул. Чкалова,1, смт Софіївка, Софіївський район, Дніпропетровська область, 53100, 

телефони:  (05650) 2-80-10, 2-86-73 e-mail: sofschool2013@ukr.netКод ЄДРПОУ 26239448 

 

Ліцензійний обсяг – 95: 

початкова освіта – 35 учнів; 

базова середня освіта – 60 учнів; 

Фактична кількість –90 учнів. 

 

МЕРЕЖА КЛАСІВ 

Запорізької філії комунального закладу «Софіївська опорна загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Софіївської селищної ради 

Софіївського району Дніпропетровської області 

на 2018-2019 навчальний рік 

станом на 22.04.2019 

 

№ 

з/п 

Клас Чисельність 

учнів 

У тому числі 

чисельність 

Мова навчання Іноземна мова Специфіка класу (профіль, 

поглиблене вивчення, 

нетипова програма, інклюзія 

тощо) 
дівчат хлопців перша друга 

1 1 7 3 4 українська англійська немає  

2 2 9 5 4 українська англійська немає  

3 3 6 3 3 українська англійська немає  

4 4 8 5 3 українська англійська немає  

 Разом 30 16 14     

 1-4 Класів – 4, учнів – 30. 

5 5 14 8 6 українська англійська немає  

6   6 8 2 6 українська англійська немає  

7 7 13 6 7 українська англійська немає  

8 8 11 5 6 українська англійська немає  

9 9 14 6 8 українська англійська немає  

 Разом 60 27 33     

 5-9 Класів – 5, учнів – 60. 

 1-9  Класів – 9, учнів – 90. 

 

 

 

 

Директор                                                                                                                                Р.О.Тиркба 

Кількість груп ГПД Чисельність учнів 

1 30 
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Інформація  

про доступність закладу для навчання дітей  

з особливими освітніми потребами 
 

З метою забезпечення реалізації прав і задоволення потреб осіб з інвалідністю нарівні з іншими громадянами, поліпшення умов їх 

життєдіяльності, згідно з «Конвенцією про права інвалідів», постановою від 1 серпня 2012 року № 706 Кабінету міністрів України про державну 

цільову програму «Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів» на період до 2020 року», з метою забезпечення 

безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів соціальної інфраструктури та на виконання указу Президента 

України № 900/2005 «Про першочергові заходи щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними 

можливостями», на виконання вимог Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» в комунальному закладі загальної 

середньої освіти  створені сприятливі умови для навчання дітей з особливими освітніми потребами. Усі приміщення школи мають природне 

освітлення. У закладі підтримується повітряно-тепловий режим. Приміщення обладнане системою опалення та вентиляції, що забезпечує 

сприятливі мікрокліматичні умови внутрішнього середовища. Чистота повітря забезпечується регулярністю вологого прибирання, та 

провітрюванням приміщень школи. У приміщенні 5-9 класів облаштовано пандус з перилами. 

Навчальні меблі класних кімнат відповідають віковим особливостям дітей та врахована специфіка освітнього процесу. 

 

 

Директор                        ________________             Р.О.Тиркба 
 


