
 

РІШЕННЯ  

колегії відділу освіти 

Чудейської сільської ради 

 

20.10.2020 року                                                                                      2/2 

«Про дотриманням відділом освіти,  

закладами освіти нормативно-правових  

актів щодо реалізації прав на освіту дітей  

з особливими освітніми потребами» 

 

     Заслухавши  та обговоривши довідку  «Про дотриманням відділом 

освіти, закладами освіти нормативно-правових актів щодо реалізації прав на 

освіту дітей з особливими освітніми потребами» колегія відділу освіти 

Чудейської сільської ради 

ВИРІШИЛА: 

 

          1. Довідку «Про дотриманням відділом освіти, закладами освіти 

нормативно-правових актів щодо реалізації прав на освіту дітей з особливими 

освітніми потребами» взяти до уваги.  

 

2. Керівникам закладів загальної середньої освіти ОТГ:  
2.1. Здійснювати моніторинг рівня навчальних досягнень учнів, які навчаються 

за індивідуальною та інклюзивною формами. 

2.2. Проаналізувати індивідуальну програму розвитку дітей з особливими 

освітніми потребами за І семестр відповідно до висновку психолого-медико-

педагогічної консультації та почати розробку індивідуальної програми розвитку 

на ІІ семестр відповідно до висновку Сторожинецького ІРЦ з урахуванням 

освітніх програм закладів загальної середньої освіти та спеціальних закладів 

освіти з урахуванням індивідуальних особливостей освітньо-пізнавальної 

діяльності дітей із особливими освітніми потребами. 

                                                                                                          Щосеместрово 

2.3. Здійснювати контроль за виконанням індивідуальних програм розвитку 

вчителями-предметниками. 

                                                                                                         Постійно 

2.4. Забезпечувати виділення годин індивідуального навчання вчителям з 

відповідною фаховою освітою та спеціальністю. 

Постійно 

2.5. Питання організації інклюзивного та індивідуального навчання, роботи з 

дітьми з особливими освітніми потребами та дітьми з інвалідністю, роботи, 

підсумків вносити на розгляд  педагогічних рад.     

                                                                                                               Щорічно                                     

2.6. Залучати дітей, що навчаються за інклюзивною та індивідуальною формами 

до позакласної та позаурочної освітньої діяльності, гурткової роботи. 



Постійно 

2.7. У шкільних методичних кабінетах поновлювати теки нормативно – 

правової бази та психолого-методичні матеріали щодо організації 

індивідуальної та інклюзивної форми навчання.  

Постійно 

2.8. Забезпечити безперешкодний доступ дітей з особливими освітніми 

потребами до приміщень закладів  освіти, особливо тих дітей, які 

пересуваються на візках, шляхом переобладнання пандусів, які не відповідають 

нормам ДБН.             

                                                                                                                       Постійно 

2.9. Включати в річний план роботи закладу освіти або план методичного 

об’єднання класних керівників та вчителів початкових класів звіти (у вересні та 

травні) практичного психолога за результатами обстеження дітей.  

Постійно 

3. Зобов’язати логопеда Чудейського НВК перевірити всіх дітей закладів 

загальної середньої освіти до початку навчального року. 

 

Постійно, до початку навчального року 

4. Вчителям - предметникам: 

4.1. Чітко дотримуватись нормативних документів при оформленні сторінок 

журналів з інклюзивного та індивідуального навчання, не допускати 

виправлень, своєчасно заповнювати журнали.         

                                                                                                       

Постійно 

4.2. Не допускати порушень Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів  

під час оцінювання.           

                                                                          Постійно                                   

4.3. Продовжити створення відповідних умов для розвитку творчих здібностей 

дітей та підлітків, які навчаються за індивідуальною та інклюзивною формами  

навчання. 

Постійно 

 

5. Психологічній службі: 

5.1. Здійснювати соціально-психологічний супровід дітей, що навчаються за 

інклюзивною та індивідуальною формами. 

Постійно 

5.2. Проводити для батьків дітей, які навчаються за індивідуальною та 

інклюзивною формами, консультації та семінари з метою залучення їх до 

освітнього процесу.                                                                                         

                                                                                                                       Постійно 

5.3. Забезпечити проведення корекційно-відновлювальної та розвивальної 

роботи з дітьми, які охоплені індивідуальною та інклюзивною формами 

навчання.                                                                   

                                                     Протягом року   

 

6. Вчителям закладів загальної середньої освіти: 



6.1. Враховувати особливості розвитку дитини з особливими освітніми 

потребами у освітньому процесі. 

 Постійно 

6.2. Удосконалювати професійну майстерність вчителя шляхом самоосвіти, 

ознайомлення з сучасними педагогічними підходами і методиками, які 

застосовуються у спеціальних школах.         

                                                                Постійно 

 

7. Організацію виконання рішення покласти на провідного спеціаліста відділу 

освіти Кіфу О.К. 

Голова колегії                                                                             А.Д.Піцул 

       

Секретар колегії                                                                          Л.М. Микайло  

 


