
УКРАЇНА
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН

ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ № 622

21 серпня 2019 року                                                              26 сесія 7 скликання
с.Лука-Мелешківська

Про організацію інклюзивного навчання в закладах загальної середньої освіти Лука-
Мелешківської сільської ради у 2019-2020 навчальному році та внесення змін до штатного

розпису закладів освіти на 2019-2020 рр.

Керуючись ст.25,26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказом
Міністерства освіти  і науки України від 01.10.2010 року  № 912 «Про затвердження Концепції
розвитку інклюзивного навчання», постановами Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2013
року № 607 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей з
особливими  освітніми  потребами»,  від  15.08.2011року  №872  «Про  затвердження  порядку
організації  інклюзивного  навчання  в  загальноосвітніх  навчальних  закладах»,  та  з  метою
реалізації  права дітей з особливими освітніми потребами на освіту за місцем проживання, їх
соціалізацію  та  інтеграцію  в  суспільство,  враховуючи  висновок  постійної  комісії  з  питань
планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Організувати класи з інклюзивною формою навчання у:
- КЗ «Заклад загальної середньої освіти-ліцей Лука-Мелешківської сільської ради»   
  на базі 1-го та 9-го класів (2 учні);
- Яришівської філії на базі 2-го та 3-го класів (2 учні);
- Прибузької філії на базі 7-го класу (1 учень)

2. Внести зміни до штатного розпису  КЗ «Заклад загальної середньої освіти-ліцей Лука-
Мелешківської  сільської  ради»  -  1  штатну  одиницю  асистента  для  учня  1-го  класу  та
Прибузькоїї філії - 1 штатну одиницю асистента для учня 7-го класу.

3. Начальнику відділу освіти, культури, молоді та спорту Лука-Мелешківської сільської
ради затвердити штатні  розписи закладів  загальної  середньої  освіти, де є інклюзивна форма
навчання в новій редакції.

4. Керівникам КЗ «ЗЗСО-ліцей Лука-Мелешківської сільської ради» (Базалицький А.Ю.),
Яришівської  філії  (Яцухно  Н.І.)  та  Прибузької  філії  (Студілко  О.В.)  створити  умови  для
організації інклюзивного навчання учнів відповідно до чинного законодавства.

5. Контроль за виконанням даного рішення  покласти  на  постійну комісію з питань  з
питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.

Сільський  голова                                                           Володимир Сич


	ВИРІШИЛА:

