
 

  
Новоселицька загальноосвітня школа №3  І-ІІІ ступенів  

 

пров. Шкільний, 5, м. Новоселиця,  60300, тел./факс 2-01-28, 

е-mail: zoshnov3@gmail.com    Код ЄДРПОУ 21436807 

____________________________________________________________________ 

 

НАКАЗ 
 

«__»_________2018 м. Новоселиця №  
                   
Про організацію інклюзивного навчання 

В Новоселицькій ЗОШ №3 І-ІІІ ступенів 

в 2018-2019 навчальному році 

 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 15.08.2011 

№ 872 "Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у 

загальноосвітніх навчальних закладах" зі  змінами, що вносяться до Порядку 

організації  інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, 

затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2017 р. № 

588, наказу відділу освіти Новоселицької райдержадміністрації від 03.09.2018 

року №156 «Про організацію інклюзивного навчання в закладах загальної 

середньої освіти району у 2018-2019 навчальному році», висновків 

Новоселицької інклюзивно-ресурсного центру від 16.05.2018 року №27, 28, 29 

«Про комплексні психолого-педагогічні оцінки розвитку дітей» з метою  

реалізації права дітей з особливими освітніми потребами на освіту за місцем 

проживання, їх соціалізації та інтеграції в суспільство 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Організувати з 03.09.2018 р. інклюзивну форму навчання для учнів: 

 

1 Кузик 

Михайло 

Романович 

2-А 

 

Витяг з 

протоколу 

НІРЦ 

№28 від 

16.05.18 

Кучерява 

Світлана 

Іванівна (0,75 

ставки), 

Таджимуратова 

Тетяна Іллівна 

(0,25 ставки) 

8 годин 

2 Малиновський 

Роман 

Олександрович 

3-А 

 

Витяг з 

протоколу 

НІРЦ 

№29 від 

Малиновська 

Світлана 

Григорівна 

(0,25 ставки), 

4 годин 
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16.05.18 Гладка Т.Ю. 

(0,25 ставки), 

Шлапакова 

Ірина 

Олександрівна 

(0,5 ставки) 

3 Шугані 

Георгій 

Георгійович 

4-Б Витяг з 

протоколу 

НІРЦ 

№27 від 

16.05.18 

Гаврилян 

Ольга Юріївна 

(0,5 ставки), 

Житарюк 

Лариса 

Володимирівна 

(0,5 ставки) 

8 годин 

 

2. Асистентам вчителів: 

2.1. Вжити заходів щодо дотримання чинного законодавства з питань 

організації інклюзивного навчання та нести персональну відповідальність за 

організацію, стан та якість інклюзивного навчання в школі. 

2.2. Облаштувати кабінет психологічного розвантаження для проведення 

корекційно-розвиткових занять, що відповідає санітарно-гігієнічним вимогам 

згідно з положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим 

постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 року №778. 

2.3. Залучати дітей з особливими освітніми потребами до позакласних та 

позашкільних заходів з урахуванням її інтересів, нахилів, здібностей, побажань, 

індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності та стану їх 

здоров’я. 

 

3. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Бурлака З.М.: 

3.1. Розробити та затвердити посадові обов'язки асистента вчителя на 

підставі орієнтовних функціональних обов'язків, рекомендованих 

Міністерством освіти і науки, молоді та спорту листом від 25.09.2012 № 1/9-675 

«Щодо посадових обов’язків асистента вчителя». 

3.2. Забезпечити діяльність шкільного психолого-педагогічного 

консиліуму з метою організації психолого-педагогічного супроводу усіх 

учасників навчально-виховного процесу інклюзивного закладу. В 

індивідуальній програмі розвитку учнів передбачити від 4-ти до 8-ми годин 

корекційно-розвиткових занять з практичним психологом, вчителем-логопедом, 

вчителем-дефектологом (за потребою). 

 

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

Директор школи:        С.А.Кока 

З наказом ознайомлені:       З.М.Бурлака 

          С.І.Кучерява 

          Т.І.Таджимуратова 



          С.Г.Малиновська 

          Т.Ю.Гладка 

          І.О.Шлапакова 

          О.Ю.Гаврилян 

          Л.В.Житарюк 


