
 
УКРАЇНА 

ДЖУРІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ СНЯТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КОЛОМИЙСЬКОГО РАЙОНУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

НАКАЗ 

 

 31 серпня  2021 року                       с. Джурів                                          № 110 -о 

 

Про організацію індивідуальної форми  

навчання у Джурівському ліцеї  

  

         Відповідно до висновків обласної ПМПК та районних інклюзивно-

ресурсних центрів, заяв батьків Федорука В., Чоланюка Д., Степанової А., 

Сколеб’юк Б., враховуючи епідеміологічну ситуацію, пов’язану з КОВІД-19, 

що унеможливлює вчасне проходження медичного огляду, з метою створення 

умов для якісної навчальної діяльності, враховуючи діагноз захворювання учнів 

 

НАКАЗУЮ: 

 

 1.   З 01.09.2021 року організувати індивідуальне навчання (сімейна 

форма) учням, які перебувають у в обласному центрі реабілітації дітей-інвалідів 

«Лелеченя», що знаходиться в селі Джурів, а саме:  

- 4 класу - Чоланюку Дмитру Володимировичу, Степановій Аріні 

Володимирівні,  

- 6 класу - Сколеб’юк Богдані Юріївні. 

2. Враховуючи стан здоров’я та рекомендації лікарів, організувати 

індивідуальне навчання (педагогічний патронаж) для учня 3 класу Федорука 

Віталія. 

3. Заступнику директора ліцею Мізерному В.В.: 

3.1. Розробити, на основі типової освітньої програми відповідного класу 

(нозології), індивідуальні навчальні плани у відповідності до типових 

навчальних планів.  

3.2. Скласти розклад занять тематичних атестацій для Чоланюка Д., 

Степанової А. та Сколеб’юк Б., визначити відповідальних за дані ділянки 

роботи. 

3.3. Сформувати папки індивідуального навчання та контролювати якість 

організованої роботи. 

4. Затвердити персональний склад педагогічних працівників, які будуть 

здійснювати навчання учнів за індивідуальною формою (педагогічний 

патронаж) у 2021/2022 навчальному році: 

П.І.Б. учителя Навчальний  предмет Фахова освіта 
Джуган М.М. Я досліджую світ, Фізична культура Початкові класи 



Абрам’юк В.В. Українська мова, Музика, Образотворче Початкові класи 

Петрук Л.С. Англійська мова, Математика Початкові класи 

  

5. Вжити заходів щодо виконання у повному обсязі Державного стандарту 

освіти під час навчання учнів за індивідуальною формою. 

6. До 11.09.2021 року розробити, погодити письмово з одним з батьків (їх 

законним представником) та представити на затвердження розклад навчальних 

занять для учнів, які будуть навчатися за індивідуальною формою.  

7. До 11.09.2021 року перевірити та надати на затвердження індивідуальні 

програми з навчальних предметів, розроблені вчителями за участю одного з 

батьків (законних представників) на основі чинних програм (компенсаторно-

корекційної роботи з урахуванням нозологій), і погодити календарні плани 

8. Упродовж навчального року забезпечити контроль за: 

8.1. Здійсненням навчання учнів за індивідуальною формою. 

8.2. Виконанням навчальних програм. 

8.3. Дотриманням порядку оцінювання навчальних досягнень школярів 

відповідно до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у 

системі загальної середньої освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і 

науки України від 13.04.2011 № 329 (або наказу Міністерства освіти і науки 

України від 21.08.2013 № 1222 «Про затвердження орієнтовних вимог 

оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі 

загальної середньої освіти» і листа Міністерства освіти і науки України від 

28.01.2014 № 1/9-74 «Щодо контролю та оцінювання навчальних досягнень 

учнів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів»). 

8.4. Веденням відповідної шкільної документації. 

9. Батькам учнів, яким необхідно поновити довідки ЛКК на 2021-2022 н.р, 

взяти під контроль проходження лікарської комісії їхніми дітьми та 

представити відповідні довідки у найкоротший час до Джурівського ліцею. 

 

Директор ліцею                       Микола Хрептій  

   

З наказом ознайомлені: 
№ 

з.п. 

Прізвище, 

ініціали 

Назва посади Підпис Дата 

ознайомлення 

1 Мізерний В.В. Заступник директора ліцею   

2 Петрук Л.С. Вчитель початкових класів   

3 Джуган М.М. Вчитель початкових класів   

4 Абрам’юк В.В. Вчитель початкових класів   
 


