ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник директора департаменту
– начальник відділу дошкольної,
загальної середньої освіти
департаменту освіти міської ради
________ І.В.Дарменко
НАКАЗ ПО НВК "Ліцей-школа №14"
від _____________ № ______
Про організацію навчання
учениці гр. 2.2 (10-Б класу)
Карпенко Марії Ігорівни
за індивідуальною формою навчання
в 2018-2019 навчальному році

Відповідно до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх
навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від
12.01.2016 № 8, із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти і науки
№ 624 від 06.06.2016 № 635 від 24.04.2017, листів Міністерства освіти і науки України від
28.03.2016 №1/9-154 «Щодо надання роз’яснення», довідки ЛКК від 28.08.2018 №73/2 та
заяви батьків учениці групи 2.2. Карпенко Марії, з метою забезпечення рівного доступу до
якісної освіти, з урахуванням індивідуальних здібностей та стану здоров’я учня,

НАКАЗУЮ:
1. Організувати з 03.09.2018 по 24.05.2019 р. індивідуальне навчання в 2018 – 2019
навчальному році з ученицею гр. 2.2 Карпенко Марією Ігорівною, 29.12.2002 р. року
народження, який за станом здоров'я не може відвідувати навчальний заклад, в
кількості 12 годин на тиждень.
2. Визначити форму проведення індивідуальних занять на дому за адресою: вул.
Пашковського, буд. 64а, кв. 44
3. Розробити і затвердити індивідуальний навчальний план учениці гр.2.2 Карпенко
Марії відповідно до затвердженої у п.1 даного наказу кількості годин та кількості
предметів інваріантної частини навчального плану гр.2.2 (10-Б класу).
До 04.09.2018 р.
4. Затвердити персональний склад педагогічних працівників з відповідною фаховою
освітою, та розподіл педагогічного навантаження для здійснення індивідуального
навчання учениці групи 2.2 Карпенко Марії

№

П.І.Б вчителя

1

Завада Тетяна
Вікторівна
Аврамова Раїса
Миколаївна

Вчитель української
мови та літератури
Вчитель географії,
історії

Іорданова О.М.

Вчитель математики

2

3

Спеціальність за
фахом

Предмет, який викладає
Українська мова
Українська література
Історія України
Всесвітня історія
Географія
Математика

Кількість
годин на
тиждень
1
0,5
1
0,25
0,5
2

4
5
6

7

Цибуциніна
Ольга Сергіївна
Дюндева Юлія
Олексіївна
МельникПанасовська
Олена
Анатоліївна
Різниченко
Ярослав
Володимирович

Вчитель хімії та
біології
Вчитель фізики

Хімія
Біологія і екологія
Фізика і астрономія

Вчитель англійської
мови, зарубіжної
літератури

Іноземна мова (англійська)
Зарубіжна література

Вчитель історії та
права

Правознавство
Технології
Мистецтво
Фізична культура
Захист Вітчизни

1
1
0,75
2
0,5
0,5
0,25
0,25
0,25
0,25

5. Вжити заходів щодо виконання у повному обсязі Державного стандарту освіти під
час навчання за індивідуальною формою.
До 24.05.2019
6. Розробити, погодити письмово з батьками (особами, які їх замінюють) та затвердити
розклад навчальних занять та маршрутний лист для учениці гр.2.2 Карпенко Марії

До 04.09.2018
7. Заступнику директора з НВР Никитович Т.О.:
7.1. Перевірити й погодити розроблені вчителями на основі діючих програм
індивідуальні програми з навчальних предметів та календарні плани.
До 04.09.2018
7.2. Забезпечити контроль за:
 Проведенням навчання учня за індивідуальною формою.
 Виконанням навчальних програм.
 Дотриманням критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.
 Веденням відповідної шкільної документації
Термін: 03.09.2018 - 24.05.2019 р.
8. Бухгалтерові Табаховій А.А. здійснювати нарахування заробітної плати вчителів з
урахуванням наданого наказу.
9. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор НВК "Ліцей-школа № 14"

В.М.Чернавський

