
Протокол № 9 

засідання педагогічної ради 

Полянської загальноосвітньої школи 

І – ІІІ ступенів 

від 27 вересня 2018 року 

 

Голова педагогічної ради  - Огородник М. І. 

Секретар педагогічної ради  - Самойлюк О.В. 

 

Присутні: вчителі школи в кількості 31 чоловік 

 

Порядок денний 

 

1. Про  погодження індивідуальної програми розвитку для дітей з 

особливими освітніми потребами  у класі з інклюзивним навчанням   

 

І.  Слухали: 

   Огородник М.І, директора школи, яка зазначила, що відповідно до рішення 

педради від 30.08.2018 року протягом вересня команда психолого-

педагогічного супроводу  для 2-А класу: 

Огородник Марія Іванівна Директор школи 

Петрик Наталія Леонтіївна  Вчитель початкових класів, 

класний керівник 2-А класу 

Тихончук Ольга Олександрівна Асистент вчителя 2-А класу 

Самойлюк Ольга Володимирівна Практичний психолог 

Свиридюк Олена Валентинівна Вчитель фізичної культури 

Дзюбак Тамара Василівна Вчитель музичного мистецтва 

Петрик Марія Василівна Вчитель англійської мови 

Швець Ольга Анатоліївна Логопед 

  а також для 4-Б класу: 

Огородник Марія Іванівна Директор школи 

Самойлюк Таїсія Василівна Вчитель початкових класів, 

класний керівник 4-Б класу 

Кардаш Віталій Анатолійович Асистент вчителя 4-Б класу 

Самойлюк Ольга Володимирівна Практичний психолог 

Дзюбак Тамара Василівна Вчитель музичного мистецтва 

Савчук Людмила Анатоліївна Вчитель англійської мови 

Швець Ольга Анатоліївна Логопед 

Онищук Ірина Віталіївна Вчитель інформатики 

працювали над складання індивідуальної програми розвитку для дітей з 

особливими освітніми потребами  у класі з інклюзивним навчанням: 

     2А-для дітей із тяжкими порушеннями мовлення,   

  4Б-для дітей із затримкою психічного розвитку.  



           Марія Іванівна ознайомила з  індивідуальною програмою розвитку для 

дітей з особливими освітніми потребами  у класі з інклюзивним навчанням 

Лопачук Дарини Сергіївни, учениці 2-А класу та Ткачука Іллі 

Володимировича, учня 4-Б класу на 2018 – 2019 навчальний рік та зазначила, 

що  ця програма  може переглядатися і  за потреби можуть  вноситись  зміни 

до неї. 

 

   Виступили: 

Самойлюк О.В., практичний психолог,  яка запропонувала  погодити    

індивідуальну програму розвитку для дітей з особливими освітніми 

потребами  у класі з інклюзивним навчанням Лопачук Дарини Сергіївни, 

учениці 2-А класу та Ткачука Іллі Володимировича, учня 4-Б класу на 2018 – 

2019 навчальний рік .  

     

Постановили:  

   Індивідуальну програму розвитку для дітей з особливими освітніми 

потребами  у класі з інклюзивним навчанням Лопачук Дарини Сергіївни, 

учениці 2-А класу та Ткачука Іллі Володимировича, учня 4-Б класу на 2018 – 

2019 навчальний рік погодити. 

  

            

           Голова педагогічної ради                                  Огородник М. І. 

           Секретар педагогічної ради                              Самойлюк О. В. 

 


