
 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

 

НАКАЗ 

31.08.2020                                     с.Миколаївка                                   № 94-ОД 
 

Про організацію  інклюзивного навчання 

в закладах освіти Миколаївської сільської ради 

у 2020-2021 навчальному році 

На виконання статей 19, 20 Закону України «Про освіту», «Про 

дошкільну освіту», «Про повну загальну середню освіту», Постанов Кабінету 

Міністрів України від 15 серпня 2011 року № 872 «Про затвердження Порядку 

організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах» із 

змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України 

від 9 серпня 2017 року № 588, від 10.10.2019 №530 «Про затвердження Порядку 

організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти», 

відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 31.08.2020 № 1/9-

495 «Щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами у 

закладах загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році» та з метою 

реалізації права на освіту дітей з особливими освітніми потребами 

НАКАЗУЮ: 

 

1.Організувати інклюзивне навчання в закладах дошкільної та загальної 

середньої освіти Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської 

області з 01.09.2020 (Додаток). 

2. Керівникам закладів освіти Миколаївської сільської ради протягом 

2020-2021 навчального року: 

2.1. Відкрити та продовжити роботу інклюзивних груп та класів (за 

потреби та заявами батьків); 

2.2. Затвердити наказом персональний склад команди психолого-

педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами закладу 

освіти та забезпечити психолого-педагогічний супровід здобувачів освіти 

дошкільної та загальної середньої освіти під час інклюзивного навчання. 

2.3. Організувати проведення корекційно-розвиткових занять для учнів з 

особливими освітніми потребами відповідно до висновку Інклюзивно-

ресурсного центру Сумської районної ради та індивідуальної програми 

розвитку учнів (вихованців); 

2.4. Здійснювати контроль за організацією інклюзивного навчання 

відповідно до вимог чинного законодавства України; 



3. Бухгалтерії відділу освіти, молоді та спорту (Шевченко Н.М.) оплату 

праці залучених фахівців за проведені корекційно-розвиткові заняття 

здійснювати за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми 

потребами відповідно до пункту 6 Порядку та умов надання цієї субвенції, 

затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2017 року 

№ 88. 

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Начальник відділу освіти, 

молоді та спорту 

Н.С. Макшеєва 

 

  



Додаток  

до наказу відділу освіти,  

молоді та спорту  

Миколаївської сільської ради  

від 31.08.2020 № 94-ОД 

 

Кількість інклюзивних груп і класів у закладах освіти  

Миколаївської сільської ради Сумського району  

на 2020/2021 навчальний рік 

 

№ 

з/п 

Заклад освіти Кількість 

учнів/вихованців 

Кількість 

класів/груп 

Інклюзивні 

групи/класи 

1 Кровненський заклад 

загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів 

Миколаївської сільської 

ради Сумського району 

Сумської області 

2 2 1 клас; 

9 клас 

2 Северинівська 

загальноосвітня школа 

І-ІІ ступенів 

Миколаївської сільської 

ради Сумського району 

Сумської області 

3 3 1 клас; 

2 клас; 

8 клас 

3 Комунальний 

дошкільний навчальний 

заклад «Веселка» 

Миколаївської сільської 

ради Сумського району 

Сумської області 

1 1 Середня 

група 

 


