
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЕСХАРІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ»  

НОВОПОКРОВСЬКОЇ СЕЛИЩ НОЇ РАДИ 

ЧУГУЇВСЬКОГО РАЙОНУ  

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Н А К А З

від 01.09.2020 Есхар № 116

Про організацію інклюзивного 
навчання в ліцеї 
в 2021/2022 навчальному році

На виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню 
освіту», Указу Президента України «Про заходи щодо розв’язання актуальних 
проблем осіб з обмеженими фізичними можливостями», Постанов КМУ від 
23.04.2003 № 585 «Про встановлення строку навчання у загальноосвітніх 
навчальних закладах для дітей з особливими освітніми потребами», від 
26.10.2016 № 753 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України 
від 23 квітня 2003 р. № 585», від 15.08.2011 № 872 «Про затвердження Порядку 
організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах», 
відповідно до листа М іністерства освіти і науки від 30.08.2021 № 1/9-436 
«Щ одо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами у закладах 
загальної середньої освіти у 2021/2022 навчальному році», на підставі висновків 
Новопокровського РЦ, та заяв батьків учнів, н а к а з у ю :

1 Організувати інклюзивне навчання в 1 -Б, 2-Б, 5-Б класах.
З 01.09.2021

2 Організувати проведення корекційно-розвиткових занять із корекції розвитку 
на базі закладу, з розвитку мовлення та лікувальної фізкультури -  на базі 
Новопокровського РЦ.

3 01.09.2021
3. Затвердити склад групи фахівців, що здійснюватимуть супровід навчання 
дітей з особливими потребами:
Р.Нестеренко, асистент вчителя;
Н.Пєтіна, асистент учителя;
О.Лоскутова, практичний психолог.
4. Скласти та надати на затвердження розклад корекційно-розвивальних занять 
Д.Пєтіна, І.Ісичка, Є.Тресницького, М .Степанової, ТС.Степанової.

В.Кравцова



Л.М алигіна 
До 01.09.2021

5. Р.Нестеренко, Н.Пєтіну, асистентів учителя, призначити відповідальними за 
складання індивідуальних програм розвитку дітей з особливими освітніми 
потребами.
6. О.Лоскутовій, практичному психологу, вчителям-предметникам, що 
викладають у 1-Б, 2-Б, 5-Б класах, узяти участь у складанні індивідуальних 
програм розвитку дітей з особливими освітніми потребами.

До 01.09.2021
7. А.Філоненко, Т.Сиромятніковій, В.Литовченко, класним керівникам 1-Б,
2-Б, 5-Б класів проводити роботу з дітьми та батьками щодо формування 
толерантного ставлення до учнів з особливими освітніми потребами.

Постійно
8. Встановити вчителям надбавку в розмірі 20% на години роботи 
в 1-Б класі:
А.Філоненко, вчителю початкових класів -1 8  год;
Ю .Стриженко, вчителю англійської мови, - 2 год.;
М.Малію, вчителю фізичної культури, - 3 год.; 
в 2-Б класі:
Т.Сиромятніковій, вчителю початкових класів -1 8  год;
Ю .Стриженко, вчителю англійської мови, - 3 год.;
О.Кузнецову, вчителю фізичної культури, - 3 год.; 
в 5-Б класі:
О.Пучковій, вчителю української мови та літератури -  7 год.;
К.Савченко, вчителю математики, - 4 год.;
A.Ж итеньовій, вчителю російської мови, - 2 год.;
Я.Домановій, вчителю англійської мови, - 2 год.;
К.Сідей, вчителю історії, - 1 год.;
Є.Русанову, вчителю інформатики, - 1 год.;
М.Малію, вчителю фізичної культури, - 2 год.;
B.Литовченко, вчителю природознавства, - 2 год.;
В.Литовченко, вчителю мистецтва, - 2 год.;
В.Литовченко, вчителю основ здоров’я, - 1 год.
9. Організувати проведення корекційно-розвиткових занять із учнями з ООП 
відповідно до додатків 8-10 навчального плану закладу на 2021/2022 
навчальний рік, (згідно з договором), а саме:
1-Б -  2 год.;
2-Б -  1 год.;
5-Б -  4 год.



О.Лоскутова
10. В.Кравцовій, заступнику директора з навчально-виховної роботи, довести 
даний наказ до відома педпрацівників школи.

До 01.09.2021
9. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор ліцею

3 наказом ознайомлю

Тетяна ГРИШ АНОВА

В.Кравцова


