УКРАЇНА
МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

НАКАЗ
від «30» серпня 2018 року

№ 577/о

Про упорядкування роботи закладів освіти міста
щодо організації інклюзивної форми навчання
у 2018/2019 навчальному році
На виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню
освіту», відповідно до постанов Кабінету Міністрів України «Про
затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх
навчальних закладах» від 15.08.2011 р. № 872 інших нормативно-правових
актів, з метою забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами
на якісну освіту та упорядкуванням роботи закладів освіти міста усіх типів та
форм власності щодо організації навчання учнів за індивідуальною формою у
2018/2019 навчальному році
НАКАЗУЮ:
1. Керівникам закладів загальної середньої освіти:
1.1 Забезпечити виконання Порядку організації інклюзивного навчання
у загальноосвітніх навчальних закладах» затвердженого Постановою
кабінету Міністрів України від 15.08.2011 р. № 872.
1.2 При зарахуванні дітей з особливими потребами до класів з
інклюзивним навчанням дотримуватись установленого Порядку організації
інклюзивного навчання.
1.3 Створити умови для забезпечення безперешкодного доступу до
будівель та приміщень закладу дітей з порушеннями опорно-рухового
апарату та дітей з порушеннями зору;
забезпечити
необхідними
навчально-методичними і
наочнодидактичними посібниками та індивідуальними технічними засобами
навчання;
облаштування
кабінетів
учителя-дефектолога,
психологічного
розвантаження, логопедичного для проведення корекційно-розвиткових
занять.
1.4 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 здоров'я.
1.5 Здійснювати оцінювання навчальних досягнень дітей з особливими
освітніми потребами згідно з критеріями оцінювання навчальних досягнень
учнів та обсягом матеріалу, визначеним індивідуальним навчальним планом.

1.6 До 31 серпня поточного року надати до управління освіти Міської
ради міста Кропивницького інформацію про учнів, які потребують
інклюзивної форми навчання.
1.7 Відповідальність за організацію, стан та якість інклюзивного
навчання дітей з особливими освітніми потребами у закладах загальної
середньої освіти несе керівник закладу.
2. Директору інклюзивно-ресурсного центру Дорошенко О.М. надати
до управління освіти інформацію про дітей, які потребують інклюзивного
навчання.
4. Спеціалісту І категорії відділу інспектування навчальних закладів
управління освіти Навроцькій І.Г здійснювати контроль за роботою закладів
загальної середньої освіти щодо організації навчання учнів за інклюзивною
формою.
5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Начальник управління освіти
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