
Спеціалізована  школа І –ІІІ ступенів  № 106  

з поглибленим вивченням англійської мови 

 

ПРОТОКОЛ   

17.09.2019  № 2 

м. Київ 

засідання педагогічної ради  

 

Голова педагогічної ради: Лісова Ю.В. 

Секретар педагогічної ради: Кубська О.В. 

Присутні: 28 членів педагогічної ради (список додається) 

 

Порядок денний: 

1. Про відкриття інклюзивного навчання в 1-В класі на основі документів 

Січінави Наталії Дмитрівни. 

2. Про організацію інклюзивного навчання та затвердження 

індивідуальної програми розвитку Січінави Наталії Дмитрівни. 

3. Про організацію індивідуального навчання за сімейною (домашньою) 

формою Богуславської Вікторії, учениці 7-Б класу. 

 

1. Про відкриття інклюзивного навчання в 1-В класі на основі документів 

Січінави Наталії Дмитрівни. 

СЛУХАЛИ: 

Лісова Ю.В., директор школи, ознайомила педагогічну раду із заявою 

батьків Січінави Наталії Дмитрівни та висновком інклюзивно-ресурсного 

центру щодо відкриття в школі інклюзивного класу для дітей з особливими 

освітніми потребами. 

УХВАЛИЛИ: 

На основі документів та листа МОН від 05.08.2019 року №1/9-498 

«Методичні рекомендації щодо організації навчання осіб з особливими 

освітніми потребами в закладах освіти в 2019/2020 н. р.» відкрити в школі 

інклюзивний 1-В клас з 18.09.2019 року. 

 

2. Про організацію інклюзивного навчання та затвердження 

індивідуальної програми розвитку Січінави Наталії Дмитрівни. 

СЛУХАЛИ: 

Корніцька Ю.В., заступник директора з навчально-виховної роботи, 

ознайомила із організацією інклюзивного навчання в 1-В класі та подала на 

розгляд індивідуальну програму розвитку Січінави Наталії (Додаток 1) та 
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представила «Положення про команду психолого-педагогічного супроводу 

дитини з особливими освітніми потребами спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів 

№106 з поглибленим вивченням англійської мови» на основі наказ МОН від 

06.08.2018 №609 «Про затвердження примірного положення про команду 

психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами 

в закладі загальної середньої та дошкільної освіти». (Додаток 2) 

УХВАЛИЛИ: 

1. Взяти до уваги «Положення про команду психолого-педагогічного 

супроводу дитини з особливими освітніми потребами спеціалізованої 

школи І-ІІІ ступенів №106 з поглибленим вивченням англійської мови» 

на основі наказ МОН від 06.08.2018 №609 «Про затвердження 

примірного положення про команду психолого-педагогічного 

супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі 

загальної середньої та дошкільної освіти»; 

2. Затвердити індивідуальну програму розвитку Січінави Наталії. 

 

3. Про організацію індивідуального навчання за сімейною (домашньою) 

формою Богуславської Вікторії, учениці 7-Б класу. 

СЛУХАЛИ: 

Царевич Н.В., заступник директора з навчально-виховної роботи, 

ознайомила із Освітньою програмою та графіком проведення консультацій та 

атестацій на І семестр 2019/2020 н. р. Богуславської Вікторії, учениці 7-Б класу, 

батьки якої виявили бажання скористатися правом на сімейну (домашню) 

форму навчання відповідно до статті 9 Закону України «Про освіту» та листа 

МОН «Щодо організації форм здобуття загальної середньої освіти» від 

20.08.2019 року №1/9-525 та запропонувала перевести Богуславську Вікторію, 

ученицю 7-Б класу, на сімейну форму навчання з 23.09.2019 року. 

ВИСТУПИЛИ: 

Куліш М.М., класний керівник 7-Б класу, яка запропонувала погодити 

Освітню програму, графік проведення консультацій та атестацій на І семестр 

2019/2020 н. р. Богуславської Вікторії. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Перевести Богуславську Вікторію, ученицю 7-Б класу на сімейну форму 

навчання з 23.09.2019 року. 

2. Затвердити Освітню програму та графік проведення консультацій та 

атестацій на І семестр 2019/2020 н. р. Богуславської Вікторії. 
 

Голова  педагогічної ради                                                  Юлія ЛІСОВА 
 

Секретар педагогічної ради                                              Олеся КУБСЬКА  


