
 

  
НОВОСЕЛИЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ №3 

НОВОСЕЛИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  

ЧЕРНІВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

пров. Шкільний, 5, м. Новоселиця,  60300, тел./факс 5-11-10, 

е-mail: novzosh3@ukr.net Код ЄДРПОУ 21436807 

__________________________________________________________________ 

 

НАКАЗ 
 

«__»__________2022 м. Новоселиця №  

                                 

Про організацію інклюзивного навчання 

в 2022/2023 навчальному році 

 
На виконання Постанов Кабінету Міністрів України від 15.09.2021 № 957 

"Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у закладах 

загальної середньої освіти" (із змінами, внесеними згідно з Постановою   

Кабінету Міністрів України від 26.04.2022 №483) та від 10.04.2019 №530  «Про 

затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у закладах   

дошкільної освіти" (зі змінами), наказу Відділу освіти Новоселицької міської 

ради від 02.09.2022 №85 «Про організацію інклюзивного навчання в закладах 

освіти Новоселицької МТГ у 2022-2023 н.р.», висновків Новоселицького 

інклюзивно-ресурсного центру «Про комплексні психолого-педагогічні оцінки 

розвитку дітей» від 19.08.2021 № ІРЦ-85950/2021/266468, від 13.05.2021 року 

№ІРЦ-85950/2021/226934, від 22.09.2021 № ІРЦ-85950/2021/281798,  від 

22.12.2021 № ІРЦ-85950/2022/300829, від 15.06.2022 № ІРЦ-85950/2022/330130, 

від 08.06.2021 року №ІРЦ-85950/2021/243463, від 21.01.2022 року №ІРЦ-

85950/2022/307682, від 18.01.2022 року №ІРЦ-85950/2022/305902, з метою  

якісної організації навчання осіб з особливими освітніми потребами у закладі   

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Організувати інклюзивну форму навчання для учнів 4-Б та 5-В класів з 

01.09.2022 року. (список додається)   

 

2. Продовжити інклюзивну форму навчання для учнів 3-А, 6-А та 8-Б 

класів Новоселицького ліцею №3 та учнів 2, 5 та 8 класів Строїнецької філії з 

01.09.2022 року. 

 

3. Асистентам вчителів: 

3.1. Виконувати посадові обов’язки асистента вчителя згідно з посадовою 

інструкцією. 
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3.2. Розробити та затвердити індивідуальну програму розвитку дитини з 

особливими освітніми потребами, при її формуванні враховувати категорію 

(тип) труднощів, рівень підтримки та кількість корекційно-розвиткових занять, 

рекомендованих інклюзивно-ресурсним центром. 

3.3. Продовжити облаштування ресурсної кімнати, постійно поповнювати 

її дидактичним та корекційно-розвитковим обладнанням, відповідно до потреб 

дітей з особливими освітніми потребами. 

3.4. Залучати дітей з особливими освітніми потребами до позакласних та 

позашкільних заходів з урахуванням їх інтересів, нахилів, здібностей, 

побажань, індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності та 

стану їх здоров’я. 

 

4. Вчителям-предметникам, які викладають у 3-А, 4-Б, 5-В, 6-А, 8-Б 

класах та 2, 5, 8 класах Строїнецької філії забезпечити  організацію інклюзивної 

форми навчання, враховуючи індивідуальні особливості дітей з особливими 

освітніми потребами.  

 

5. Класним керівникам: 

5.1. Запобігати проявам негативного ставлення в учнівському колективі, 

дискримінації, вести цілеспрямовану роботу з учнівським колективом класу, 

спрямовану на виховання толерантності, добра, милосердя. 

5.2. Забезпечити постійну співпрацю з батьками дитини, яка має особливі 

освітні потреби, їх інформування, педагогічну підтримку, залучення до 

організації освітнього процесу. 

 

6. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Преутесей А.А., 

завідуючій Строїнецькою філією Новоселицького ліцею №3 Савчук Л.І.: 

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

підставі орієнтовних функціональних обов'язків. 

6.2. Забезпечити діяльність команди психолого-педагогічного супроводу 

дітей з особливими освітніми потребами з метою якісної організації психолого-

педагогічного супроводу учасників освітнього процесу інклюзивного закладу. 

6.3. Включити до складу команди психолого-педагогічного супроводу 

фахівців інклюзивно-ресурсного центру, відповідно до розподілу кураторства, 

затвердженого у плані роботи відділу освіти на 2022 рік, залучати їх до 

засідань. 

6.4. Забезпечити надання дітям з особливими освітніми потребами якісних 

психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг, відповідно до 

висновку про комплексну оцінку, виданим інклюзивно-ресурсним центром.   

 

7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

   Директор      Сергій КОКА 

 

   


