ПОГОДЖЕНО:
на засіданні педагогічної ради
від 28.08.2020 р. № 1

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Директор КЗО «Спеціальна школа
«ШАНС»
Дніпропетровської
обласної ради»
___________ К.В. РЕЙДА

ПОЛОЖЕННЯ
про спеціальну школу «Шанс» ДОР
Загальна частина
1. Це Положення визначає основні засади діяльності комунального
закладу освіти «Спеціальна школа «ШАНС» Дніпропетровської обласної
ради» (далі - Заклад)
2. Заклад
у своїй діяльності керується Конституцією України,
Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про
дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Про реабілітацію осіб з
інвалідністю в Україні», іншими актами законодавства та цим Положенням.
3. Головними завданнями закладу є:
1) забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами,
зумовленими стійкими фізичними, психічними, інтелектуальними або
сенсорними порушеннями, на здобуття дошкільної та загальної середньої
освіти з урахуванням особливостей їх психофізичного розвитку;
2) забезпечення в освітньому процесі системного психологопедагогічного супроводження з урахуванням стану здоров’я, особливостей
психофізичного розвитку учнів (вихованців);
3) розвиток природних здібностей і обдарувань, творчого та
критичного мислення учнів (вихованців), здійснення їх допрофесійної
підготовки та соціалізації;
4) сприяння засвоєнню учнями (вихованцями) норм етики та
загальнолюдської моралі, міжособистісного спілкування, основ гігієни та
здорового способу життя, початкових трудових умінь і навичок;
5) сприяння всебічному розвитку учнів (вихованців);
6)
сприяння
набуттю
ключових
компетентностей
учнями
(вихованцями), запровадження педагогіки партнерства, надання консультацій
батькам або іншим законним представникам учня (вихованця) з метою
забезпечення їх активної участі в освітньому процесі.
4. Заклад є юридичною особою, що діє на підставі статуту, який
розробляється відповідно до цього Положення та інших актів законодавства і
затверджується засновником (засновниками).
5. Здобуття загальної середньої освіти та отримання корекційнорозвиткових послуг у Закладі учнями (вихованцями) здійснюється
безоплатно за рахунок державного та місцевих бюджетів, коштів засновника
(засновників), інших джерел, не заборонених законодавством.

Учні (вихованці) з числа дітей з інвалідністю користуються пільгами,
встановленими законодавством для осіб з інвалідністю.
Вид та структура Закладу
6. Заклад для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку;
7. Заклад забезпечує здобуття загальної середньої освіти на двох рівнях
освіти:
початкова освіта - 1-4 класи;
базова середня освіта - 5-10 класи.
8. Заклад має у своєму складі дошкільні групи, інтернат з частковим
утриманням учнів (вихованців).
Утримання учнів (вихованців) в інтернаті Закладу здійснюється за
рахунок засновника.
9. Мережа класів, їх наповнюваність та розподіл учнів (вихованців)
одного року навчання між класами затверджуються директором Закладу.
10. Гранична наповнюваність у класах становить:
дітей із тяжкими порушеннями мовлення та легкими порушеннями
інтелектуального розвитку - 12 осіб;
дітей із складними порушеннями розвитку, помірними порушеннями
інтелектуального розвитку - 6 осіб.
Клас відкривається за умови наявності більш як 50 відсотків граничної
наповнюваності класів.
Допускається перевищення граничної наповнюваності класу не більш
як на одну особу.
У Закладі можуть бути утворені класи-комплекти. Початкова школа
може забезпечувати здобуття початкової освіти учнями (вихованцями)
одного або різного віку, які можуть бути об’єднані в один або різні класи.
Для забезпечення перебування учнів (вихованців) у позаурочний час
утворюються виховні групи.
Наповнюваність виховних груп у спеціальній школі відповідає
наповнюваності класів, а дошкільних груп - нормативам, встановленим МОН
України.
11. Поділ класів на групи для вивчення окремих предметів у
спеціальній школі здійснюється згідно з нормативами, встановленими МОН.
12. На цілодобове перебування влаштовуються учні (вихованці) тільки
за направленням департаменту освіти і науки.
Рішення про влаштування дітей до інтернату (пансіону) Закладу
затверджується наказом директора.
Служба у справах дітей за місцем проживання дитини забезпечує в разі
необхідності соціальний захист дитини з урахуванням норм Порядку
забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних
життєвих обставинах, у тому числі дітей, які постраждали від жорстокого
поводження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1
червня 2020 р. № 585, та Порядку провадження органами опіки та піклування
діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою

Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866 “Питання
діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини”
(Офіційний вісник України, 2008 р., № 76, ст. 2561).
Вихованці дошкільних груп, крім дітей старшого дошкільного віку та
дітей які проживають за межами міста, не влаштовуються до інтернатного
відділення закладу.
Організація діяльності спеціальної школи
13. Зарахування учнів (вихованців) до Закладу, переведення до іншого
закладу освіти та відрахування здійснюються у порядку, встановленому
МОН.
Під час зарахування не допускається дискримінація за будь-якою
ознакою, в тому числі за місцем проживання.
Учні (вихованці), їх батьки та інші законні представники можуть
обирати форму здобуття освіти відповідно до індивідуальних потреб,
можливостей, здібностей та інтересів дитини.
14. Режим роботи Закладу визначається відповідно до специфіки її
функціонування з урахуванням психофізичних особливостей учнів
(вихованців), вимог санітарного законодавства. Режим роботи схвалюється
педагогічною радою та затверджується директором.
15. Структура навчального року, тривалість навчального тижня, інші
форми організації освітнього процесу в межах часу, передбаченого освітньою
програмою, схвалюються педагогічною радою Закладу та затверджуються
директором.
16. Розклад уроків (занять) складається відповідно до навчального
плану з дотриманням педагогічних вимог та вимог санітарного законодавства
та затверджується директором.
17. Тривалість уроків у 1 класі становить 35 хвилин, у 2-4 класах - 40
хвилин, у 5-10 класах - 45 хвилин. При цьому періодичність проведення
перерв під час уроків (фізкультхвилинки) і тривалість перерв між уроками
схвалюється педагогічною радою відповідно до особливостей організації
освітнього процесу та харчування і затверджується директором Закладу.
18. Медичне обслуговування здійснюється медичними працівниками,
які входять до штату Закладу, або відповідними закладами охорони здоров’я,
на території обслуговування яких розташований Заклад. У разі потреби
медичний працівник Закладу надає першу медичну допомогу до приїзду
бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги.
19 Відповідальність за організацію діяльності Закладу, додержання
вимог санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм та
організацію харчування учнів (вихованців) покладається на засновника та
директора.
Харчування учнів (вихованців) у Закладі здійснюється відповідно до
норм харчування, встановлених Кабінетом Міністрів України.
20. Контроль за охороною здоров’я та якістю харчування учнів
(вихованців) покладається на директора.

Організація освітнього процесу
21. Освітній процес у Закладі здійснюється з урахуванням
особливостей психофізичного розвитку учнів (вихованців).
22. Освітня програма передбачає корекційно-розвитковий складник та
предмети для вибору. Така програма схвалюється педагогічною радою
Закладу та затверджується директором.
Корекційно-розвиткові заняття проводяться у другій половині дня
педагогічними працівниками, які мають відповідну педагогічну освіту.
23. Заклад використовує типові або інші освітні програми, затверджені
відповідно до Закону України “Про повну загальну середню освіту”.
Освітні програми, що розроблені на основі типових освітніх програм,
можуть передбачати перерозподіл навчального часу між предметами
інваріантного складника не більше ніж на 20 відсотків річного обсягу
навчального часу в межах освітньої галузі. Такі освітні програми не
потребують окремого затвердження Державною службою якості освіти.
Освітні програми, що передбачають перерозподіл навчального часу
між предметами інваріантного складника більше ніж на 20 відсотків річного
обсягу навчального часу, повинні бути затверджені Державною службою
якості освіти.
Освітня програма Закладу містить навчальний план, в якому
конкретизується перелік навчальних дисциплін (предметів) та кількість
годин на тиждень.
24. Освітній процес у Закладі спрямовується на розвиток особистості
учня (вихованця) шляхом формування та застосування його компетентностей
та має корекційну спрямованість. Шляхом індивідуального та
диференційованого підходів освітній процес забезпечує корекцію порушень
розвитку, засвоєння освітньої програми, розвиток здібностей та подальшу
соціалізацію.
25 Корекційно-розвиткові (індивідуальні або групові) заняття
проводяться педагогічними працівниками у другій половині дня з
урахуванням особливостей розвитку учнів (вихованців). Корекційнорозвиткові (індивідуальні або групові) заняття для вихованців дошкільних
груп та дітей із складними порушеннями розвитку проводяться протягом дня.
26. У разі потреби Заклад визначає індивідуальну освітню траєкторію
учня (вихованця) за розробленим педагогічними працівниками та
затвердженим педагогічною радою індивідуальним навчальним планом на
підставі письмової заяви одного з батьків або інших законних представників,
або учня (вихованця) у разі досягнення повноліття, в якій, зокрема, повинні
бути обґрунтовані причини та пропозиції щодо особливостей засвоєння
освітньої програми (її окремих освітніх компонентів). Один з батьків або
інших законних представників, або учень (вихованець) у разі досягнення
повноліття може бути присутнім на засіданні педагогічної ради під час
розгляду його заяви.

У разі відвідування учнем (вихованцем) реабілітаційної установи
індивідуальна освітня траєкторія узгоджується з індивідуальним планом
реабілітації в такій установі.
Індивідуальний навчальний план забезпечує засвоєння учнем
(вихованцем) відповідної освітньої програми спеціальної школи із
збереженням корекційно-розвиткового складника та передбачає його участь в
усіх можливих для такого учня (вихованця) заходах підсумкового
оцінювання.
27. Домашні завдання у першому циклі початкової школи (1-2 класи)
не задаються. Письмові домашні завдання у другому циклі початкової школи
(3-4 класи) не є обов’язковими.
Домашні завдання у 5-10 класах задаються з урахуванням особливостей
психофізичного розвитку учнів (вихованців) та педагогічних і санітарногігієнічних вимог. Зміст, обсяг і форма виконання домашніх завдань
визначаються вчителем.
28. Здобувачі освіти, які здобули базову середню освіту, отримують
документ про здобуття базової середньої освіти для осіб з особливими
освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку,
що є підставою для вступу до закладу професійної (професійно-технічної)
освіти (свідоцтво).
Здобувачі освіти з помірними порушеннями інтелектуального
розвитку, які завершили повний курс навчання у спеціальній школі,
отримують відповідний документ про освіту для осіб з помірними
інтелектуальними порушеннями (довідку).
Психолого-педагогічний консиліум
29. Для надання індивідуальної психолого-педагогічної допомоги та
проведення моніторингу динаміки розвитку учня (вихованця) у Закладі
функціонують психолого-педагогічний консиліум дошкільного відділення та
психолого-педагогічний консиліум школи І-ІІ ступеня, який утворюється
наказом директора із затвердженням персонального складу та діє на підставі
цього Положення.
До складу психолого-педагогічного консиліуму входять заступники
директора Закладу (голова), лікар, корекційний педагог, логопед, практичний
психолог, соціальний педагог, інші педагогічні працівники, в тому числі
вчитель початкових класів, вчитель фізичної культури (лікувальної фізичної
культури). На першому засіданні психолого-педагогічного консиліуму
обирається заступник голови та секретар консиліуму.
30. На засідання психолого-педагогічного консиліуму може
запрошуватись:
1) представник інклюзивно-ресурсного центру, на території
обслуговування якого розташована спеціальна школа (не рідше ніж двічі на
рік);
2) фахівець із соціальної роботи (з питань визначення індивідуальної
освітньої траєкторії дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах);

3) спеціаліст служби у справах дітей (з питань визначення
індивідуальної освітньої траєкторії дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування).
На
засідання
психолого-педагогічного
консиліуму
можуть
запрошуватися представники громадських організацій, які сприяють
реалізації та захисту прав дітей з особливими освітніми потребами.
31. Основними функціями психолого-педагогічного консиліуму є:
1) проведення моніторингу динаміки розвитку учня (вихованця) та
результатів корекційно-розвиткової роботи;
2) надання рекомендацій щодо зарахування, відрахування та
переведення учнів (вихованців);
3) визначення оптимальних умов, форм і методів навчання з
урахуванням освітніх потреб учня (вихованця);
4) надання консультаційної допомоги батькам або іншим законним
представникам, педагогічним працівникам з питань організації навчання учня
(вихованця).
32. Рішення психолого-педагогічного консиліуму фіксуються в
протоколі засідання та ухвалюються простою більшістю голосів членів
консиліуму. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови
психолого-педагогічного консиліуму. Засідання психолого-педагогічного
консиліуму проводяться у разі потреби, але не рідше ніж двічі на рік.
33. Для прийняття рішення щодо індивідуальної освітньої траєкторії
учня (вихованця) залучаються його батьки або інші законні представники.
Оцінювання результатів навчання учнів (вихованців)
34. Педагогічна рада Закладу затверджує критерії, правила і процедури
оцінювання учнів (вихованців), відповідно до яких здійснюється поточне та
підсумкове оцінювання результатів навчання.
35. Оцінювання відповідності результатів навчання учнів (вихованців),
які завершили здобуття початкової чи базової середньої освіти, вимогам
державних стандартів загальної середньої освіти здійснюється шляхом
підсумкового оцінювання результатів навчання учнів (вихованців).
36. Облік оцінювання результатів навчання учнів (вихованців)
протягом навчального року здійснюється у класних журналах. Результати
навчання за рік зазначаються в особових справах учнів (вихованців).
Особливості корекційно-розвиткової роботи
37. Заняття з предметів корекційно-розвиткового складника
навчального плану в індивідуальній або груповій формі проводяться у другій
половині дня відповідно до освітньої програми Закладу.
Такі заняття проводяться педагогічними працівниками, які мають
відповідну вищу педагогічну освіту.
38. Медичні і педагогічні працівники здійснюють постійні
спостереження за учнями (вихованцями). Результати таких спостережень
обговорюються на засіданнях психолого-педагогічного консиліуму з метою
уточнення змісту, форм і методів навчання, застосування індивідуального
підходу до учня (вихованця).

39. Медичні працівники проводять просвітницьку роботу серед учнів
(вихованців) з питань дотримання правил особистої гігієни, здорового
способу життя.
40. У Закладі відповідно до видів порушень розвитку учнів
(вихованців) проводиться корекційно-розвиткова робота з предметнопрактичного
навчання,
лікувальної
фізичної
культури,
ритміки
(логоритміки), соціально-побутового орієнтування, розвитку мовлення
(формування вимови і мовлення).
41. Трудове навчання у Закладі спрямовується на оволодіння учнями
(вихованцями) трудовими вміннями і навичками, що є основою для
подальшої професійної підготовки.
Трудове навчання здійснюється диференційовано з урахуванням
психофізичних, індивідуальних особливостей учня (вихованця).
42. У Закладі особлива увага приділяється корекційно-розвитковій
роботі, життєво-практичній спрямованості підготовки до самостійного життя
на основі принципів диференційованого та особистісно-орієнтованого
підходів.
43. Медичні працівники Закладу забезпечують виконання медичних
приписів закладів охорони здоров’я, в тому числі фізіотерапію, лікувальну
фізичну культуру.
Медичні працівники спеціальної школи зобов’язані надавати учням
(вихованцям) первинну медичну допомогу і звертатися у разі потреби до
відповідного закладу охорони здоров’я.
Виховна робота
44. Виховання у Закладі має корекційну спрямованість та здійснюється
під час освітнього процесу і позашкільної роботи.
45. Для всебічного розвитку учнів (вихованців) у Закладі утворені,
зокрема, гуртки за інтересами, спортивні секції.
46. Виховання здійснюється відповідно до режиму роботи Закладу та
спрямовується на формування навичок та компетентностей, необхідних для
успішної соціалізації учня (вихованця).
Матеріально-технічна база та фінансово-господарська діяльність
47. Матеріально-технічна база Закладу включає будівлі, споруди,
землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, інші цінності, вартість
яких відображена у балансі.
48. Майно, закріплене за державною або комунальною спеціальною
школою, належить їй на правах оперативного управління та не може бути
вилучене, якщо інше не передбачено законодавством.
49. Використання матеріально-технічної бази та провадження
фінансово-господарської діяльності Закладу здійснюється відповідно до
законодавства.
50. Заклад має приміщення та обладнання для організації освітнього
процесу, в тому числі корекційно-розвиткової роботи, позакласної роботи.

Приміщення Закладу та територія доступні для осіб з особливими
освітніми потребами відповідно до будівельних норм, державних стандартів і
правил.
51. Заклад має навчальний корпус з обладнаними кабінетами, класами,
лабораторіями, залами, бібліотекою тощо, спальний корпус із спальними та
іншими кімнатами для відпочинку та дозвілля з умовами, наближеними до
сімейних.
52. Для проведення належної корекційно-розвиткової роботи у Закладі
утворене відділення корекційно-розвиткової роботи, яке складається,
зокрема, з таких обладнаних приміщень:
1) логопедичних кабінетів;
2) кабінету для проведення групових занять з ритміки (логоритміки);
3) кабінету лікувальної фізичної культури;
4) кімнати для сенсорного розвантаження;
5) навчально-виробничих майстерень для організації поглибленого
трудового навчання;
6) кабінету трудового (предметно-практичного) навчання для учнів
початкової школи;
7) кабінету практичного психолога;
8) процедурний кабінет.
Заклад має спортивний майданчик.
53. Учні (вихованці) забезпечуються спортивним інвентарем та
обладнанням, засобами навчання та іншим навчальним приладдям,
іграшками та іграми, матеріалами для розвитку індивідуальних творчих
здібностей, гурткової, секційної роботи, технічними та іншими засобами
реабілітації, виробами медичного призначення відповідно до встановлених
норм.
Школа може мати інші кабінети та приміщення відповідно до потреб
освітнього процесу.
54. Заклад має право здійснювати міжнародне співробітництво в
установленому законодавством порядку.
55. Звітність про діяльність Закладу здійснюється відповідно до
законодавства.
Управління спеціальною школою
56. Безпосереднє управління Закладом здійснює її директор. Директор
спеціальної школи повинен мати вищу освіту не нижче ступеня магістра
(спеціаліста) за спеціальністю “Спеціальна освіта” (“Корекційна освіта”,
“Дефектологія”) або “Психологія” (“Практична психологія”) та/або стаж
педагогічної роботи в спеціальному закладі освіти не менше п’яти років.
Призначення на посаду, звільнення з посади, повноваження та
відповідальність директора визначаються законодавством та статутом
спеціальної школи.
57. Директор Закладу є головою педагогічної ради - колегіального
органу управління школи.

58. Усі педагогічні працівники беруть участь у засіданнях педагогічної
ради.
Рішення педагогічної ради підписуються її головою та секретарем та
вводяться в дію наказом директора.
Засідання педагогічної ради проводяться у разі потреби, але не рідше
ніж чотири рази на рік.
59. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування
Закладу є загальні збори (конференція) її колективу, що скликаються не
рідше ніж один раз на рік.
Порядок скликання, повноваження, чисельність, склад загальних зборів
(конференції) колективу визначаються статутом Закладу і колективним
договором.
Загальні збори (конференція) заслуховують звіт директора про
здійснення керівництва Закладу, розглядають питання щодо освітньої,
методичної, економічної і фінансово-господарської діяльності школи.

