
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

НАКАЗ
05.10.2021                                     с.Миколаївка                                   № 130-ОД

Про організацію  роботи інклюзивної групи
у КДНЗ «Веселка» Миколаївської сільської ради
у 2021-2022 навчальному році

На  виконання  статей  19,  20  Закону  України  «Про  освіту»,  «Про
дошкільну освіту», Постанови Кабінету Міністрів України від 10.10.2019 №530
«Про  затвердження  Порядку  організації  діяльності  інклюзивних  груп  у
закладах  дошкільної  освіти»,  листа  Міністерства  освіти  і  науки  України  від
10.08.2021 №  1/9-406  «Щодо окремих питань діяльності  закладів  дошкільної
освіти у 2021/2022 навчальному році», заяви батьків від 05.10.2021 р., висновку
про  комплексну  психолого-педагогічну  оцінку  розвитку  дитини  від
24.09.2021р. та з метою забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітей з
особливими освітніми потребами, їх соціалізації та інтеграції в суспільство

НАКАЗУЮ:

1.Організувати роботу інклюзивної групи на базі молодшої різновікової
групи  у  Комунальному  дошкільному  навчальному  закладі  «Веселка»
Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області з 06.10.2021
для Криницького Констянтина Дмитровича.

2. Директорові закладу освіти (Білан Н.І.):
2.1.  Затвердити  наказом  персональний  склад  команди  психолого-

педагогічного  супроводу  дитини з  особливими освітніми  потребами  закладу
освіти  та  забезпечити  психолого-педагогічний  супровід  дитини  під  час
інклюзивного навчання.

2.2.  Ввести  до  тарифікаційного  списку  педагогічних  працівників
додаткову посаду асистента вихователя.

2.3. До 11.10.2021 організувати роботу команди супроводу та розробити
індивідуальну програму розвитку з обов’язковим залученням батьків з метою
визначення конкретних навчальних стратегій і підходів до навчання дитини з
особливими освітніми потребами.

2.4. Організувати проведення корекційно-розвиткових занять для дитини
з  особливими  освітніми  потребами  відповідно  до  наявного  висновку
Інклюзивно-ресурсного центру та індивідуальної програми розвитку вихованця.



2.5.  Забезпечити  дитину  з  особливими  освітніми  потребами
безкоштовним харчуванням протягом усього періоду навчання в інклюзивній
групі.

2.6.  Узяти  під  особистий контроль організацію інклюзивного  навчання
дітей  з  особливими  освітніми  потребами  та  здійснювати  моніторинг
результативності освітнього процесу для них. 

3. Бухгалтерії  відділу освіти, молоді та спорту (Одінцовій Н.С.) 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 (зі змінами від 17.05.2021).

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник відділу освіти,
молоді та спорту

Наталія МАКШЕЄВА


	

