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«ПОГОДЖЕНО»                                               

 «___»________2017 року                             

                                                                    

____________Т.А.Дубина 

 

                                                                         Начальнику відділу освіти  

                                                                          Переяслав-Хмельницької 

                                                                          районної державної 

                                                                          адміністрації 

                                                                          Дубині Т.А. 

                                 директора 

                                                                      Дем’янецької ЗОШ І-ІІІ ступенів 

                                                                          Погребного М.В. 

 

Клопотання 

    Згідно з вимогами п.п.1.6., 4.3  Положення про індивідуальну форму навчання в 

загальноосвітніх навчальних закладах,  затвердженого наказом  МОН України від 

12.01.2016 року  № 8, зареєстрованого  в Міністерстві юстиції України від 

03.02.2016 року за № 184/28314, відповідно до рішення педагогічної ради (протокол 

№ 6  від 30.08. 2017 р.)  просимо  погодити організацію навчання за індивідуальною 

формою   учня 9 класу Талаха Миколи Григоровича( 12.04.2001 р. )за програмою 

для дітей з  затримкою психічного розвитку у 2017/2018 навчальному році  та  

затвердити  14 годин для індивідуального навчання , відповідно до кількості 

предметів інваріантної складової робочого навчального плану 9 класу,  

персональний склад й розподіл навчального навантаження педагогічних 

працівників, які будуть здійснювати навчання учня за індивідуальною формою 

(відповідні документи додаються).  

Додаток:  на 8 арк. в 1 прим. 

 

Додатки: 

1. Копія заяви матері Тягній К.П.; 

2.  Копія довідки за формою первинної облікової документації №080-1/о 

«Довідка про потребу дитини (дитини-інваліда) у домашньому догляді» 

від____; 

3.  Копія посвідчення дитини-інваліда ; 

4. Копія документа про наявний рівень освіти ; 

5. Копія витягу з протоколу засідання ПМПК; 

6. Копія індивідуального навчального плану; 

7. Копія розкладу  уроків, погодженого матір’ю Тягній К.П.; 

8. копія наказу  про організацію індивідуального навчання. 

 

Директор         __________               М.В.Погребний 
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                                                                         Начальнику відділу освіти  

                                                                          Переяслав-Хмельницької 

                                                                          районної державної 
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                                                                          Дубині Т.А. 
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                                                                          Погребного М.В. 

 

Клопотання 

    Згідно з вимогами п.п.1.6., 4.3  Положення про індивідуальну форму 

навчання в загальноосвітніх навчальних закладах,  затвердженого наказом  МОН 

України від 12.01.2016 року  № 8, зареєстрованого  в Міністерстві юстиції України 

від 03.02.2016 року за № 184/28314, відповідно до рішення педагогічної ради 

(протокол № 6  від 30.08. 2017 р.)  просимо  погодити організацію навчання за 

індивідуальною формою   учня 9 класу Талаха Миколи Григоровича( 12.04.2001 р. 

)за програмою для дітей з  затримкою психічного розвитку у 2017/2018 навчальному 

році  та  затвердити  14 годин для індивідуального навчання , відповідно до 

кількості предметів інваріантної складової робочого навчального плану 9 класу,  

персональний склад й розподіл навчального навантаження педагогічних 

працівників, які будуть здійснювати навчання учня за індивідуальною формою 

(відповідні документи додаються).  

Додаток:  на 8 арк. в 1 прим. 

 

Додатки: 

1. Заява матері Тягній К.П.; 

          2. Довідка за формою первинної облікової документації №080-1/о «Довідка 

про потребу дитини (дитини-інваліда) у домашньому догляді» від____; 

3. Копія посвідчення дитини-інваліда ; 

           4. Копія документа про наявний рівень освіти ; 

           5. Витяг з протоколу засідання ПМПК; 

           6. Індивідуальний навчальний план; 

7. Розклад  уроків, погоджений матір’ю Тягній К.П.; 

          8.  Наказ  про організацію індивідуального навчання. 
 

Директор         __________               М.В.Погребний 


