
УКРАЇНА 

Штепівський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа 
І-ІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад 

НАКАЗ 
30.08.2017 №74-ОД 

Про організацію індивідуальної форми 
навчання для учня 2 класу Штепівського НВК: ' 
ЗОШІ-ІІ ст. - ДНЗ Коновалова Дениса Анатолійовича 

Відповідно до п.1 ст. 51 Закону України « Про освіту», п.2.1 Положення про 
індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, 
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2016 
№ 8, на підставі листа директора Штепівського НВК:ЗОШ І-ІІ ст. - ДНЗ від 
28.08.2017 № 68 , витягу з протоколу засідання Сумської обласної ПМПК 
№79/8 від 16.08.2017, заяви матері Коновалової Ірини Миколаївни,наказу 
відділу освіти Лебединської РДА від 30.08.2017 року № 307 - ОД «Про 
організацію індивідуальної форми навчання учня 2 класу Штепівського НВК: 
ЗОШ І-ІІ ст.- ДНЗ Коновалова Дениса Анатолійовича» 
та з метою забезпечення права учнів на здобуття освіти за .індивідуальною 
формою навчання з урахуванням індивідуальних здібностей та стану здоров'я 
відповідно до Державних стандартів загальної середньої освіти. 
НАКАЗУЮ: 

1 Організувати у 2017-2018 н.р. індивьідуальне навчання учня 2 класу 
Коновалова Дениса Анатолійовича з 1 вересня 2017 року. 

2 Заступнику директора з навчально-виховної роботи Улановській В.В.: 

> . 

2.1.Забезпечити виконання індивідуального навчального плану на основі 
програми спеціальних ЗНЗ для розумово відсталих дітей, затвердженої МОН 
України. 

2.2.Погодити розклад навчальних занять. 
2.3.Здійснювати контроль за станом індивідуального навчання. 

3. Учителю Луценко В.М.: 
3.1.Проводити заняття з учнем відповідно до затвердженого індивідуального 

плану, забезпечити особистісно зорієнтований підхід до організації навчально-
виховного процесу, враховуючи особливі освітні потреби учня. 

3.2.Оцінювати навчальні досягнення учня з особливими потребами 
згідно з критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів та обсягом 
матеріалу, визначеним індивідуальною навчальною програмою. 

3.3. Залучати дитину з особливими освітніми потребами до позакласних та 
позашкільних заходів з урахуванням її інтересів, нахилів, здібностей, побажань, 



індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності та стану 
здоров'я. 

4. Учителю 2 класу Луценко В.М. до 12.09.2017. спільно з батьками дитини з 
особливими освітніми потребами, практичним психологом та заступником 
директора з навчально-виховної роботи розробляти індивідуальну програму 
розвитку дитини та забезпечити її виконання протягом навчального року. 

5. Покласти відповідальність за збереження життя та здоров'я учня з ООП 
Коновалова Дениса на учителя 2 класу Луценко В.М. . 

6.Практичному психологу Перцовій В.В.: 
6.1.Надавати систематичну консультативну допомогу вчителю, який 

викладають у класі з індивідуальною формою навчання, у створенні 
сприятливих умов адаптації учня з ООП, психологічно комфортного 
перебування в учнівському колективі. 

6.2. Вивчити стан адаптації учнів з ООП з індивідуальною формою навчання. 
6.3.Здійснювати психолого-педагогічний супровід учня Коновалова Дениса, 

проводити індивідуальну роботу, сприяти успішній адаптації до навчання та 
перебування в учнівському колективі; родини, у якій виховується дитина з 
ООП, проводити індивід} ' " ' ^ -ренінги. 

7. Контроль за виконана 

Директор школи 

і 


