
Грицівська загальноосвітня  школа І-ІІІ ступенів 

Шепетівської районної ради 

Хмельницької області 
НАКАЗ 

                                                             Гриців                                    

Про організацію  навчання дітей 

з особливими освітніми потребами 

в класах з інклюзивним навчанням 

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України № 872 від 

15.08.2011 р., листа МОН молоді та спорту України № 1/9 – 640 від 

23.08.2011 р., відповідно до внесення змін до Закону «Про освіту» від 

05.06.2014 року «Про внесення змін до деяких законів України про освіту 

щодо організації інклюзивного навчання», листа МОН від 12.07.2016року 

№1\9-364 «Про організаційно-методичні засади забезпечення навчально-

виховного процесу для учнів з особливими освітніми потребами 

загальноосвітніх навчальних закладів у 2016-2017 навчальному році»  та з 

метою забезпечення конституційних прав для здобуття якісної освіти за 

місцем проживання та відповідно до моніторингу потреб інклюзивної освіти 

в мікрорайоні школи, 

НАКАЗУЮ: 

1. Організувати на підставі медичного огляду та рекомендацій РПМПК 

інклюзивне навчання  у класах для таких учнів: 

- Кудельський Костянтин – 2-Б клас; 

- Дубина Тетяна – 8-Б клас; 

- Кирилюк Микола – 10 клас. 

2. Врахувати особливості навчання дітей з вадами опорно-рухового апарату в 

умовах навчального закладу. 

3. Забезпечити модифікацію навчального середовища дітей з особливими 

потребами. 

4. Забезпечити корекційні заходи  в умовах школи, а саме: 

- корекційні заняття з лікувальної фізкультури; 

- систематизовані комплекси лікувальної фізкультури (відповідно 

пролонгованої «Угоди про співпрацю» з Шепетівським районним центром 

соціальної реабілітації дітей-інвалідів «Оберіг» від 16.10.2015 року); 

- оздоровчо-відновлювальний масаж   (відповідно пролонгованої «Угоди 

про співпрацю» з Шепетівським районним центром соціальної реабілітації 

дітей-інвалідів «Оберіг» від 16.10.2015 року); 

5. Призначити відповідальним модельного центру інклюзивної освіти для 

дітей з особливими освітніми потребами на базі Грицівської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів логопеда школи Верхогляд Г.В. 



6. Створити мультидисциплінарну команду супроводу інклюзивного 

навчання в такому складі: 

Верхогляд Г.В. – логопед школи; 

Дубина О.Д. – практичний психолог школи; 

Паламарчук Н.М. – соціальний педагог школи; 

Класні керівники 1 – 11 класів. 

7. Організувати роботу модельного центру інклюзивної освіти з 01.10.2016 

року. 

8. Мультидисциплінарній команді супроводу інклюзивного навчання: 

логопеду, практичному психологу, соціальному педагогу школи, класним 

керівникам 1- 11 класів та вчителям, які задіяні в навчально-виховному 

процесі цих дітей, забезпечити корекційну спрямованість навчально-

виховного процесу, співпрацю з батьками. 

9. Відповідальним за ведення документації на цих учнів забезпечити 

створення та ведення портфоліо учнів. 

10. Практичному психологу Дубині О.Д. та соціальному педагогу Паламарчук 

Н.М. забезпечити постійний психолого-педагогічний супровід дітей з 

особливими освітніми потребами у тому числі дітей-інвалідів. 

11. Організувати безкоштовне гаряче харчування для даних учнів. 

12. Заступникам директора з навчально-виховної та виховної роботи 

Малишко І.В. та Полєвій О.І.: 

- взяти під контроль організацію забезпечення особливих освітніх 

потреб вказаної категорії учнів. 

- питання «Вивчення стану  інклюзивного навчання дітей з 

особливими» винести на педраду школи на січень місяць. 

13. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

Директор школи                                    В. Старий     

З наказом ознайомлені:                                        Г. Верхогляд  

                                                                                 О. Дубина  

                                                                     Н.Паламарчук 

                                                                     А. Коханівський  

                                                                     І.Малишко                                                                                                    

Класні керівники 

                                                                   О.Полєва 

   

 

 


