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ПОДiЛУ KJIaciB на |руrти при вивченнi окремих предметiв у загаJIьноосвiтнiх
навчагIьних закладах> :

- спецiалъна груца для дiтей з порушенням мовленшI - 10 - 12 осtб;
2.6 ПРИйОМ Дiтей до дошкiльного навчuшьного закладу JФ29 здiйснюеться
керiвником закладу протягом к€Lлендарного року на пiдставi заяви батькiв або
осiб, якi ik замiнюютъ, направлення мiсцевого органу управлiння освiтою,
висновку ПМПК.
2.7. Щля зарахування дитини у дошкiлъний заклад необхiдно пред'явити
документи:

- заява батькiв або осiб, якi ik замiнюютъ;
- медичну довiдку про стан здоров'я дитини, з проходженням ycix

спецiалiстiв;
- медичну довiдку про епiдемiологiчне оточення;
- свiдоцтво про народження ;- довiдку про щеплення;
- документи для зарахування до спецiальноТ групи;
- при наявностi пiльг - документи, що ik пiдтверджують.

2.8. ЩО СПеЦiальноi групи для дiтей з порушеннями мовлення дошкiльного
НаВЧ€IПЪНОГО Закладу Nч29 зараховуються дiти, якi мають тяжкi мовленнсвi
РОЗЛаДИ, РИНОЛаЛiЮ, заikуватiсть, фонетико-фонем_атичне недорозвиненнrI
мовлення при збереженому слусi та iнтелектi.

У ГРУПУ Для дiтей з тяжкими мовленневими порушеннями
ЗаРаХОВУЮТЪСЯ Дiти з 2-х poKiB: (ринолалiя, за'týватiсть, заг€IJIьне
НеДОРОЗВинення мовлення, алаJIlя, афазiя, дизартрiя); з 4-х poKiB: (фонетико-
фонематичне недорозвинення мовлення, дислалiя).
2.9. КОмПлектування спецiальноi групи для дiтей з порушенням мовлення
здiйснюеться за вiковими ознаками з урахуванням характору i рiвня
мовленневого недорозвинення.

- з тяжкими мовленнсвими порушеннями - 10 осiб;
- з фонетико-фонематичним недорозвиненням_ 12 осiб.

2.10. Не зараховуються до спецiалъноi групи для дiтей з порушеннrIм
мовлення дiти, якi мають вираженi порушення слуху, Зору; розумово
Вiдсталi; з психопатоподiбною поведiнкою; xBopi на епiлепсiю, шизофренiю;
З Тяжкими порушеннями опорно-рухового апарату, якi самостiйно не
пересуваються i потребують особливого догляду.

2.11. Комплектування спецiалъних груп iнших нозологiй здiйснюетъся
Вi,щrовiдно до наказу MiHicTepcTBa освiти i науки УкраiЪи та MiHicTepcTBoM
Охорони здоров'я УкраТни вiд27.0З.2006 року JЮ 2401165 <Про затвердженнrI
Порядку комплектування дошкiльних навчаJIьних закладiв ( груп)
компенсуючого тиIIу).
2.12. Що спецiалъноi груп направляють дiтей за згодою батъкiв, або осiб, якi
[х замiнюютъ, та встановлюють граничний TepMiH ik перебування мiсцевi
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