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НАКАЗ 

 

14.09.2022 р.          смт Брацлав      №  

 

Про організацію 

інклюзивної форми навчання 

 2022/2023н. р. 
 

На підставі Закону України «Про внесення змін до законодавчих актів з 

питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-

виховного процесу» від 06.07.2010р. №244-VI, Постанови Кабінету Міністрів 

України від 15.09.2021року № 957 «Про затвердження порядку організації 

інклюзивного навчання у  закладах  загальної середньої освіти»,  відповідно до 

висновку про комплексну психолого-педагогічної оцінки розвитку дітей  КУ 

«Інклюзивно-ресурсний центр» від 24.04.2019 року №28, від 22.10.2019 року № 

164, від 31.10.2019 року № 170, з метою реалізації права дітей з особливими 

освітніми потребами на освіту за місцем проживання, їх соціалізацію та 

інтеграцію в суспільство, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1.Організувати  для учениці 1-Б класу Гордійчук Аріни Романівни інклюзивну 

форму навчання за програмою для дітей з розумовою відсталістю. 

2.Призначити асистентом вчителя  Орловську Олену Іванівну. 

3.Асистенту вчителя  Орловській О.І. забезпечити: 

3.1. Виконання посадових обов'язків асистента вчителя. 

3.2 Соціальний супровід дитини з особливими освітніми потребами.  

3.3.Вести учнівське портфоліо для відображення навчальних досягнень дітей з 

розумовою відсталістю, розвитку її інтересів. 

4.  До 20.09.2022 р. спільно з учителем початкових класів, батьками дитини з 

особливими освітніми потребами, практичним психологом, соціальним 

педагогом та заступником директора з навчально-виховної роботи розробити 

індивідуальний робочий навчальний план та індивідуальну програму розвитку і 



забезпечити їх виконання протягом навчального року. 

5. Покласти відповідальність за збереження здоров'я учениці з особливими 

освітніми потребами інклюзивного класу на вчителя початкових класів 

Присяжнюк С.В. та асистента вчителя Орловську О.І. 

6. Забезпечити проведення корекційно-розвиткових занять згідно з рішенням 

ПМПК. 

7.  Класному керівнику 1-Б класу Присяжнюк С.В. забезпечити:  

7.1.Оцінювати навчальні досягнення учениці з особливими потребами згідно з 

критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів та обсягом матеріалу, 

визначеним індивідуальною навчальною програмою. 

7.2.Особистісно-зорієнтований підхід до організації навчально-виховного 

процесу, диференційоване викладання з урахуванням освітніх потреб учениці з 

розумовою відсталістю Гордійчук Аріни Романівни. 

7.3. Постійну співпрацю з батьками Гордійчук Аріни Романівни,  їх 

інформування, педагогічну підтримку, залучення до організації навчально-

виховного процесу. 

8. Практичному психологу Бондар І.П.: 

8.1.Надавати систематичну консультативну допомогу вчителям, вчителям-

предметникам, які викладають у класі з інклюзивною формою навчання, у 

створенні сприятливих умов адаптації учениці з ООП, психологічно 

комфортного перебування в учнівських колективах. 

8.2.Вивчити стан адаптації учениці з ООП у класі з інклюзивною формою 

навчання. 

9.Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з 

навчально-виховної роботи Камінську О.М. 

 

Директор ліцею  №1       Оксана БІЛОЗІР 

 

З наказом ознайомлені:       О.Камінська 

  І.Бондар       С.Присяжнюк 

  О.Орловська                                                                                   
 

 

 

Вик.Камінська О.М. 
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