
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЕСХАРІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ» 

НОВОПОКРОВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 

ЧУГУЇВСЬКОГО РАЙОНУ 

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Н А К А З

від 06.10.2021 Есхар № 158

Про перевірку організації 
інклюзивного навчання в ліцеї 
в 2021/2022 навчальному році

На виконання Законів України «Про освіту», «Про повну загальну 

середню освіту», «Про внесення змін до деяких законів України щодо 

доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг», 

Постанови КМУ від 15.09.2021 № 957 «Про затвердження Порядку 

організації інклюзивного навчання в закладах загальної середньої освіти», 

наказу по школі від 01.09.2021 № 116 «Про організацію інклюзивного 

навчання в ліцеї в 2021/2022 навчальному році», з метою перевірки 

дотримання вимог щодо організації інклюзивного навчання, визначення 

проблем у роботі зі здобувачами освіти з особливими освітніми потребами, 

н а к а з у ю :

1.Провести перевірку організації інклюзивного навчання в ліцеї в 2021/2022 

навчальному році.

06.10 -  13.10.2021

2.В.Кравцовій, Л.Малигіній, заступникам директора з навчально-виховної 

роботи,

2.1 перевірити

• наявність індивідуальних програм розвитку дитини;

• наявність та шляхи реалізації індивідуальних (адаптованих) навчальних 

програм розвитку дітей;



• наявність та ведення щоденників спостережень асистентами вчителя;

• наявність портфоліо учнів;

• наявність посадової інструкції асистента вчителя;

• наявність річного плану роботи кожного асистента вчителя;

• наявність графіків роботи асистентів учителя;

• наявність розкладів уроків кожної дитини з особливими потребами;

• наявність щоденних планів роботи асистентів учителя;

• наявність та ведення в асистентів учителя таблиць обліку консультацій 

та просвітницьких заходів;

• наявність та ведення в асистентів учителя таблиць обліку методичної 

роботи;

• дотримання вимог щодо оцінювання навчальних досягнень учнів з 

особливими потребами;

• якість проведення занять учителями-предметниками, практичним 

психологом ліцею.

2.2 надати довідки щодо організації інклюзивного навчання в ліцеї в 

2021/2022 навчальному році.

З.В.Кравцовій, заступнику директора з навчально-виховної роботи, довести 

даний наказ до відома педагогічних працівників школи.

До 13.10.2021

До 13.10.2021

До 06.10.2021

3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

З наказом ознайомл

Директор ліцею
7

В.Кравцова

Тетяна ГРИШАНОВА


