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НАКАЗ 

від «30» серпня 2018 року       № 575/о 
 

Про упорядкування роботи закладів освіти міста 

щодо організації навчання учнів за індивідуальною 

формою у 2018/2019 навчальному році 

 

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

освіту», Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх 

навчальних закладах та 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 Положення про індивідуальну форму 

навчання в загальноосвітніх навчальних закладах. 

Упродовж 2018/2019 навчального року 

1.2. Перевірити і затвердити індивідуальні робочі навчальні плани 

 відповідно до програми, рекомендованої кількості годин та кількості предметів 

інваріантної частини робочого навчального плану відповідного класу, 

 розроблені вчителями на основі діючих програм. 

Упродовж 2018/2019 навчального року 

1.3. Затвердити та погодити (письмово) з батьками (законними 

представниками) індивідуальний робочий навчальний план, розклад 

навчальних занять.  

Упродовж 2018/2019 навчального року 

1.4 Своєчасно надавати до управління освіти Міської ради 

міста Кропивницького пакет документів щодо організації індивідуальної форми 

навчання 

Упродовж 2018/2019  навчального року 

1.5. Забезпечити облік навчальної роботи в окремих  журналах відповідно  

до п. 3.5. Положення  про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх 

навчальних закладах та здійснювати внутрішкільний контроль за веденням 

даних журналів обліку навчальних досягнень учнів, які навчаються 

індивідуально, та іншої документації відповідно до Інструкції з ведення ділової 

документації. 

Упродовж 2018/2019  навчального року 



1.6. Здійснювати контроль за роботою вчителів, забезпечити складання 

індивідуальних програм, календарних планів та дотриманням вчителями 

порядку оцінювання навчальних досягнень учнів.     

Упродовж 2018/2019  навчального року 

1.7. Здійснити аналіз виконання навчальних планів та навчальних програм 

для учнів, які навчалися за індивідуальною формою в 2018/2019 навчальному 

році. 

Травень 2018 року 

1.8. Сприяти реінтеграції учнів з індивідуальної форми навчання на 

інклюзивне навчання  та навчання на загальних підставах, враховуючи, що 

організація індивідуального навчання можлива впродовж усього навчального 

року та на будь-який термін. 

Упродовж 2018/2019  навчального року 

2. Спеціалісту І категорії відділу інспектування навчальних закладів 

управління освіти Навроцькій І.Г:  

2.1. Здійснювати контроль за роботою закладів загальної середньої освіти 

щодо організації навчання учнів за індивідуальною формою та аналіз стану 

охоплення учнів індивідуальною формою навчання. 

                                                                                                 Постійно 

2.2. Вести облік дітей міста, які навчаються за індивідуальною формою 

навчання.  
Постійно 

2.3. Здійснювати контроль дотримання термінів організації 

індивідуального навчання учнів, оформлення відповідних документів закладів 

загальної середньої освіти. 

Постійно 

3. Завідувачу інклюзивно-ресурсного центру Дорошенко О.М.: 

3.1. Проводити психолого-педагогічне вивчення динаміки розвитку дітей, 

які навчаються за індивідуальною формою та вчасного надання висновків і 

рекомендацій, з метою переведення на навчання за програмами відповідно до 

потенційних можливостей учнів. 

Постійно 

3.2. Налагодити тісну взаємодію із адміністраціями закладів загальної 

середньої освіти з питань надання консультативно-методичної допомоги 

педагогічним працівникам щодо навчання дітей з особливими освітніми 

потребами та забезпечення їхнього навчання відповідно до освітніх потреб. 

Постійно 

3.3. Організовувати роботу щодо реінтеграції дітей з особливими 

освітніми потребами, які навчаються за індивідуальною формою і  мають 

позитивну динаміку розвитку, на навчання в закладів загальної середньої освіти 

за груповою формою навчання.  

Постійно 

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

Начальник управління освіти       Л.Костенко  
 

 

 

Навроцька 24 57 49 


