РУБІЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(сьоме скликання)

РІШЕННЯ
від «26» грудня 2018 р.

м. Рубіжне

№68 / 9

Про припинення роботи
логопедичних пунктів на базі
закладів загальної середньої освіти

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 року №545
«Про затвердження Положення про інклюзивно - ресурсний центр»,
рішення
Рубіжанської міської ради від 27.06.2018 №54/10 «Про створення комунальної установи
«Інклюзивно- ресурсний центр» Рубіжанської міської ради Луганської області», наказу
МОН України від 01.02.2018 №90 «Про внесення змін до наказу МОН України від
06.12.2010 р. №1205», на підставі рекомендації постійної комісії міської ради з соціальних
питань від 21 листопада 2018 року, керуючись ст. 25, п. 3 ч. 4 ст. 42, ч. 1 ст. 59 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Рубіжанська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. 31 грудня 2018 року припинити роботу логопедичних пунктів при ЗШ№ 3,
КНВК «Рубіжанській ліцей», ЗШ № 9 та вивести із штатних розписів три штатні одиниці
«вчитель - логопед».
2. З 01 січня 2019 року ввести в штатний розпис ЗШ №3 одну штатну одиницю
вчителя - логопеда.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської
ради з соціальних питань.

Міський голова

С. Хортів

Пояснювальна записка
до проекту рішення Рубіжанської міської ради від 26 грудня 2018 р. № 68/9
«Про припинення роботи логопедичних пунктів
на базі закладів загальної середньої освіти»
Відповідно до рішення виконавчого комітету Рубіжанської міської ради від
16.09.2008 № 815 « Про організацію роботи логопедичних пунктів управління освіти»,
Положення про логопедичні пункти системи освіти, затвердженого наказом Міністерства
освіти і науки України від 13.05.1993 №135, наказу управління освіти Рубіжанської
міської ради Луганської області від 09.08.2016 №156–К/ТР функціонували три
логопедичні пункти на базі ЗШ № 3, КНВК «Рубіжанській ліцей», ЗШ № 9, в яких
працювали три вчителі - логопеди, які проводили корекційно- розвиткові заняття з учнями
закладів загальної середньої освіти.
На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 року №545
«Про затвердження Положення про інклюзивно - ресурсний центр»,
рішення
Рубіжанської міської ради від 27.06.2018 №54/10 «Про створення комунальної установи
«Інклюзивно- ресурсний центр» Рубіжанської міської ради Луганської області», наказу
МОН України від 01.02.2018 №90 «Про внесення змін до наказу МОН України від
06.12.2010 р. №1205» та у зв’язку з тим, що з 2018 року утримання закладів загальної
середньої освіти відбувається за рахунок коштів державної освітньої субвенції 31 грудня
2018 року припиняється робота логопедичних пунктів при ЗШ№ 3, КНВК
«Рубіжанській ліцей», ЗШ № 9. Саме цьому необхідно вивести зі штатного розпису
логопедичних пунктів при ЗШ№ 3, КНВК «Рубіжанській ліцей», ЗШ № 9 штатні одиниці
вчителя –логопеда.
На виконання ст.20 Закону «Про освіту», наказу МОН України від 01.02.2018
№90 «Про внесення змін до наказу МОН України від 06.12.2010 р. №1205», п. 6 Порядку
організації інклюзивного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах від 15.08.2011
№ 872 в школах, в яких навчання дітей з особливими освітніми потребами організоване в
інклюзивних класах, для проведення корекційно - розвиткових занять , що визначені
індивідуальною програмою розвитку, можуть вводитись посади вчителів- дефектологів
( вчителя - логопеда, сурдопедагога, тифлопедагога, олігофренопедагога) за наявності
навантаження не менше ніж 9 навчальних годин на тиждень, виходячи з норми на ставку
18 навчальних годин на тиждень.
У 2018-2019 навчальному році в ЗШ №3 організовано інклюзивне навчання для
семи учнів. Для проведення корекційно - розвиткових занять в робочих освітніх
програмах учнів , схвалених рішенням педагогічної ради ЗШ№3 від 31.08.2018
протокол №12 , на підставі витягів з протоколів засідань Рубіжанської міської психологомедико-педагогічної консультації, довідок ВКК, введено 23 додаткові години корекції
мовлення. Для проведення корекційно- розвиткових занять з дітьми з особливими
освітніми потребами в інклюзивних класах необхідно ввести в штатний розпис ЗШ№3
одну штатну одиницю вчителя - логопеда.

Начальник управління освіти

О. Обаполенко

