
 

 

УКРАЇНА 

КНЯЖОЛУЦЬКИЙ  ЛІЦЕЙ  

ДОЛИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

вул Визволення, 1, с.Княжолука, Івано-Франківська область, 77540,  

                 тел.(095) 6650765  E-mail: knzosh@ukr.nеt Код ЄДРПОУ 20564207  

 

Н А К А З 

 

02 вересня 2021                              с. Княжолука                                № 139  

 

 

Про утворення інклюзивних груп 

та організацію їх роботи у 

2021/2022 навчальному році 

  

Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», ст.20 «Про освіту», ст. 

62 Основ законодавства України про охорону здоров'я, наказу Міністерства 

освіти і науки України від 08.06.2018 №609 «Про затвердження Примірного 

положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з 

особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної 

освіти», спільного наказу Міністерства освіти і науки України та Міністерства 

охорони здоров'я України від 06.02.2015 № 104/52 «Про затвердження Порядку 

комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах», 

Положення про дошкільний навчальний заклад, з метою задоволення соціальних 

та освітніх потреб дітей з особливими освітніми потребами з  забезпечення 

рівного доступу до дошкільної освіти, забезпечення психолого-педагогічного 

супроводу дітей з особливими освітніми потребами 

НАКАЗУЮ: 

  

1. Утворити з 01.09.2021 року одну інклюзивну  групу на базі групи старшого 

дошкільного віку 

2. Призначити працівниками інклюзивних груп: вихователів Лютан Н.Б., 

Лесів Н.В., помічника вихователя  Чекаловську Т.В.  

    3.  Затвердити 5 годин для проведення корекційно-розвиткових занять по 

індивідуальному навчальному плані:  

-  Розвиток когнітивних процесів (2 год)- Мордалевич Л.І. 

Формування мовлення (2 год) – Лютан Н.В. 

Корекційно – відновлювана робота (1 год) - 

4. Затвердити персональний склад команди супроводу у складі: 

- Пенгрин М.В.- директор ліцею;  
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- Собків П.В. – заступник директора з навчально-виховної роботи;  

- Лютан Н.Б. – вихователь; 

- Лесів Н.В. – вихователь;  

- Юрків Г.Ю. – соціальний педагог ліцею;  

- Мордалевич Л.І. – практичний психолог; 

- Яремко   Н.В. - мама дитини. 

 

5. Членам команди супроводу: 

5.1. Розробити та затвердити план заходів щодо сприяння організації роботи з 

дітьми з особливими освітніми потребами та погодити з батьками вихованців. 

                                                                                     До  10.09.2021                       

       5.2. Скласти індивідуальну  програму розвитку дитини з особливими 

освітніми  потребами та погодити з батьками вихованців. 

                                                                                 До 16.09.2021                  

  5.3. Проводити засідання команди супроводу. 

                                                                                     І раз на квартал 

5.4. Членам команди супроводу дитини з особливими освітніми потребами 

співпрацювати з Вигодським інклюзивно-ресурсним центром Вигодської  

селищної ради Івано - Франківської області з питань надання корекційно-

розвивальних послуг  та методичного забезпечення її діяльності. 

                                                                                 Протягом року 

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Директор ліцею                                                        Михайло Пенгрин 

 
 


