
 
УКРАЇНА 

ЧУДЕЙСЬКИЙ ЛІЦЕЙ № 1 

ЧУДЕЙСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 
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Наказ  

Чудейський ліцей № 1 

 

01.09.2022 р.                                                                                            № 47-о 

 

Про організацію  

інклюзивного  навчання в 

закладі у 2022/2023 навчальному році 

 

 Відповідно до законів України «Про освіту», «Про повну загальну 

середню освіту», на підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 15. 09. 

2021 року № 957 «Про затвердження  Порядку організації 

інклюзивного навчання в закладах загальної середньої освіти», листів 

Міністерства освіти та науки 1/21614-21 від 09.12.2021 року, враховуючи 

методичні рекомендації щодо організації навчання осіб з особливими освітніми 

потребами в закладах освіти в 2022/2023 н.р., витягу з протоколу засідання 

Сторожинецького  ІРЦ  , заява батьків, розпорядження Чудейської сільської 

ради від 31 серпня 2022 року № 317 «Про організацію інклюзивного навчання» 

та з метою реалізації права дітей з особливими освітніми потребами на освіту 

за місцем проживання, їх соціалізацію та інтеграцію в суспільство  
                                     

НАКАЗУЮ: 

 1.. З 01 вересня 2022 року продовжити  інклюзивну форму навчання в 

7  класі(список дітей з особливими освітніми потребами додається ).(Додаток 

№1). 

     2. Призначити  асистентом вчителя  загальноосвітнього навчального 

закладу для роботи з учнем 7  класу з особливими освітніми потребами 

Богданюком М.-А. вчителя Кучурян Валентину Аурелівну на 1 ставку. 

                 2.1. Асистенту вчителя  Кучурян В.А. забезпечити виконання 

посадових обов'язків асистента вчителя (додаток 2 до наказу). 

           3. Для проведення додаткових  корекційно-розвивальних занять з 

додаткової оплати з учнем 7 класу Богданюком М-А надати 2 години на 

тиждень: 

               логопеду- 1 годину; 

               психологу- 1 годину; 

4. Учителям  7-го   класу     з  інклюзивним навчанням забезпечити 
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особистісно зорієнтований,  диференційований     підхід до  організації 

освітнього процесу, враховуючи особливі освітні потреби учня  Богданюк 

М.-А. та учнів  7-го класу. 

 5. Оцінювати навчальні досягнення учня з особливими освітніми 

потребами  Богданюка М.-А.  згідно з критеріями оцінювання навчальних 

досягнень учнів та обсягом матеріалу, визначеним індивідуальною навчальною 

програмою.  

 6. Залучати   учня      з   особливими   освітніми   потребами   Богданюка 

М.А.  до позакласних  та   позашкільних  заходів  з   урахуванням   її   інтересів,   

нахилів, здібностей,    побажань,    індивідуальних    особливостей    навчально-

пізнавальної діяльності та стану здоров'я. 

 7. Покласти   відповідальність   за   збереження   здоров'я   учня  з ООП 

Богданюка М-А в інклюзивному 7 класі на асистента вчителя Кучурян В.А., 

класного керівника 7 класу Пожогу Д.І.,  вчителів,      які   викладають   

навчальні предмети   та   корекційно   - розвивальні   заняття та  проводять   

навчально-виховну  роботу, медичного працівника Костинян М.Р. 

      8.Практичному психологу Велі А.М.: 

 8.1 Надавати систематичну консультативну допомогу вчителям, 

учителям-предметникам, які викладають у 7 класі  з інклюзивною формою 

навчання, у створенні сприятливих умов адаптації учня Богданюка М.-А. з 

ООП, психологічно комфортного перебування в учнівського колективу. 

 8.2.Вивчити стан адаптації учня  Богданюка М.-А. з ООП в класі з 

інклюзивною формою навчання. 

 8.3.Здійснювати психолого-педагогічний супровід дітей, яка має 

особливості психофізичного розвитку, проводити індивідуальну роботу, 

сприяти успішній адаптації до навчання та перебування в учнівських 

колективах; у родині в якій виховується дитина з ООП, проводити 

індивідуальні консультації для батьків та тренінги. 

 8.4.Відповідно до рекомендацій інклюзивно-ресурсного центру  

здійснювати постійний моніторинг психологічного стану учня з ООП  

Богданюка М.-А., розробляти рекомендації вчителям-предметникам, які 

викладають у 7  класі з інклюзивним навчанням, узагальнювати матеріали 

роботи з учнем. 

              9. Медичному працівнику Костинян М.Р.: 

          9.1.Здійснювати постійний контроль за станом здоров'я учня  

Богданюка М-А з ООП . 

   9.2.Постійно підтримувати зв'язок з батьками учня, лікарями дитячого 

поліклінічного відділення , які здійснюють диспансерний нагляд за учнями з 

ООП, що навчаються у школі. 



            9.3.Інформувати батьків і дирекцію школи про стан здоров'я учнів . 

    9.4.Здійснювати    постійний    нагляд    за    дотриманням    санітарно-

гігієнічних норм у класі з інклюзивним навчанням. 

     9.5.Вживати заходів щодо усунення факторів медичного характеру, які 

перешкоджають соціалізації та інтеграції учнів з ООП у класах. 

     10. Заступнику директора з НВР Іліуц О.В. взяти на контроль: 

          

    10.1.Організацію  навчання учня 7 класу Богданюка М-А  з  

особливими  освітніми  потребами |у класах з інклюзивною формою 

навчання. 

      10.2.Проведення      корекційно-розвивальних      занять відповідними  

спеціалістами. 

             10.3.Аналіз результативності навчально-виховного процесу в 7 

класі і з інклюзивною формою навчання та рівня навчальних досягнень 

учня  з ООП на початок навчального року довести до відома членів 

педколективу. 

              11.Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

    

 

Директор                                                                   Раду ПЕТРЕШЕСКУ 

 

З наказом ознайомлені: 

Іліуц О.В. 

Веля А.М. 

Кучурян В.А. 

Костинян М.Р. 
 


