Як потрапити до загальноосвітньоїшколи
загальноосвітньої
(інклюзивне навчання).
Дорожня карта
1. Подача заяви до обраної школи (за 1 рік до початку навчання дитини) + висновок
ПМПК. Заява повинна бути обов’язково зареєстрована! - на другому екземплярі заяви, який
залишається у батьків, повинні стояти дата і № реєстрації.
Регламенується:
•
•
•
•

п.7 Постанова Кабінету Міністрів N 872від 15.082011 р.
Порядок організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх
загальноосві
навчальних
закладах
Закон України Про державний бюджет України на 2015 рік від 28.12.2014р. №80VIII
унормовано питання оплати праці педагогічних працівників, у тому числі асистента
вчителя, у класах з інклюзивним навчанням (постанова
постанова Кабінету Міністрів України
від 08.07.2015 № 479 “Про внесення зміни у додаток 2 до постанови Кабінету
Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298”).
1298

Якщо батьки не згодні з висновком ПМПК місцевого рівня вони можуть звернутись до центральної
ПМПК, рішення якої є остаточним.
Якщо батьки відмовляються від отримання висновку ПМПК дитина може навчатись в обраній
батьками школі на загальних засадах. В цьому випадку додаткові послуги їй не будуть надаватися,
оскільки виділення державних чи місцевих коштів формально не заплановано і не підтверджено
підтверд
офіційними документами.
Якщо директор школи відмовляє у прийомі до школи, ВИМАГАЙТЕ ПИСЬМОВУ ВІДМОВУ зі вказівкою
причин відмовиі пишіть скаргу з проханням вирішити питання організації інклюзивного навчання
дитинидо :
- відділу Управління освітою до інспектора з шкільної освіти з відповідною скаргою,
зареєстрованої заяви і відмовою директора школи
- прокуратуру або суд із заявою по порушення права на освіту

копією

2. Якщо у школи нема умов для зарахування та навчання дитини, директор школи разом з батьками
б
звертаються до відповідного управління освіти з метою створення умов для зарахування та
навчання дитини з особливими потребами, або має рекомендувати батькам іншу найближчу до них
школу де є відповідні умови.

3. Якщо дитині потрібен індивідуальний асистент дитини то таку функцію може виконувати
один із батьків або особа, визначена батьками (особа, яка їх замінює) згідно їхній письмовій заяві.
Робота асистента дитини сплачується батьками.
Регламенується
• ст 59 Закону України «Про освіту»
• ст12 Закону України «Про охорону дитинства»
• лист Міністерства освіти і науки від 05.06. 2015 № 1/9-280України
1/9 280України Про організацію
навчально-виховного
виховного процесу для учнів з особливими освітніми потребами
загальноосвітніх навчальних закладів у 2015/2016 навчальному році
роц

4. Складання індивідуальної програми розвитку
5. Формування індивідуального навчального планута
плану
навчальної
програми

Право громадян України на освіту регламентується:
•

•
•
•

ст. 3 Закону України про освіту від 23 травня 1991 року№ 1060-XII
XII говорить:. Громадяни
України мають право на безкоштовну освіту в усіх державних навчальних закладах незалежно
від статі, раси, національності, соціального і майнового стану, роду та характеру занять,
світоглядних переконань, належності до партій, ставлення
ставлення до релігії, віросповідання, стану
здоров'я, місця проживання та інших обставин.
Наказ МОН від 31.12.2015 № 1436 "Про затвердження Плану заходів щодо забезпечення
права на освіту дітей з особливими освітніми потребами в загальноосвітньому просторі"
Розпорядження Кабміну «Про
Про затвердження плану дій з реалізації Національної стратегії у
сфері прав людини на період до 2020 року»
року № 1393-р від 23.11.2015
Наказ МОН №8 від 12.01.2016 Про затвердження Положення про індивідуальну форму
навчання в загальноосвітніх навчальних закладах

