
 

ВИЖНИЦЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

 І–ІІІ СТУПЕНІВ ІМ. ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА 

Вижницької міської ради 

Вижницького району Чернівецької області 
 

НАКАЗ 

03.12.2021                                                                              № 412-од 

 

Про підсумок  проведення  

Тижня інклюзивної освіти 
 

 Відповідно до наказу по закладу від 30.11.2021 № 393-од   «Про 

організацію та проведення Тижня інклюзивної освіти». Був проведений з 

30.11 по 03.12.2021 року Тиждень інклюзивної освіти, який проходив під 

девізом: «Мій заклад - відкритий для всіх». 

          Метою якого було привернення уваги суспільства до проблем людей з 

обмеженими фізичними можливостями, нагадуванням людству про його 

обов'язок виявляти турботу і милосердя до людей з особливими потребами. 

В рамках тижня  вчителі, учні та батьки ознайомилися з принципами та 

завданнями інклюзивного навчання, методами виховання у школярів почуття 

добра, милосердя, чуйності  до дітей з функціональними обмеженнями. 

Класні керівники провели інформаційні хвилинки «Кожна людина – 

унікальна і неповторна особистість», «Уроки доброти», під час яких 

розглядалися питання поваги до старших та людей-інвалідів, любові до 

ближнього свого. 

Бібліотекарка  закладу Муха М.В. оформила   тематичний куточок.  

Учні інклюзивних класах брали активну участь у різних виховних 

заходах, конкурсах, вікторинах. 

В 1–А класі асистент вчителя Друк Н.В. із класним керівником провели  

виховну годину «Доброти і милосердя сповнені наші серця».  

В 1–В класі асистент вчителя Колотило І.В. провела урок доброти «Ми 

різні – ми рівні».  

В 5–Б класі асистент вчителя Колотило І.І. із класним керівником 

провели  виховну годину «Можливості обмежені-здібності безмежні».  

В 5–В класі асистент вчителя Гаврилюк О.Д. провела виховний захід  

«Від серця – до серця». 

Практичним психологом школи було проведено анкетування серед 

учнів «Моє ставлення до дітей з особливими потребами»  

Також був продемонстрований, вчителем біології Козачук А.Д. та 

асистентом вчителя Майстрюк О.В., фрагмент уроку з біології у 8-А класі 

«Кровотечі. Перша допомога. Захворювання серцево-судинної системи».  

Учні закладу  активно брали участь у конкурсі малюнків «Жити разом 

– змінювати світ». 



На завершення тижня до Міжнародного Дня осіб з особливими 

потребами асистент вчителя  Мельник А.Д. провела в 6-Б класі святковий 

виховний захід «Надія на майбутнє». Тиждень пройшов змістовно, цікаво та 

емоційно. 

Посилання на сторінку закладу: 

Вижницький заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів ім. 

Юрія Федьковича 

https://www.facebook.com/100063530166455/videos/pcb.11007451840221

11/317659080205189 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=314807867313550&set=pcb.11007

45184022111 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=314808113980192&set=pcb.11007

45184022111 

https://www.facebook.com/photo?fbid=314808287313508&set=pcb.110074

5184022111 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=314711740656496&set=pcb.31473

7127320624. 

Виходячи з вищесказаного, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1.   Проведення Тижня інклюзивної освіти «Мій заклад - відкритий для всіх» 

вважати добрим. 

2.  Висловити подяку за активну участь у проведенні тижня інклюзивної 

освіти практичному психологу Швейці О.М., класним керівникам: Старух 

С.Г., Рендигевич Г.В., Гайдук Н.М., Гожді Т.Я., Шпинтюк Р.Г., асистентам 

вчителя: Мельник А.Д., Друк Н.В., Колотило І.В., Колотило І.І., Майстрюк 

О.В., Гаврилюк О.Д. 

3. Соціальному педагогу Мицкан А.Ю.: 

3.1. Своєчасно виявляти незахищені верстви насилля серед сімей, діти яких 

навчаються у закладі. 

3.2. Довести до відома класних керівників результати анкетування учнів 

«Моє ставлення до інклюзивної освіти». 

4. Практичному психологу Швейці О.М.: 

4.1. Проводити корекційно-розвивальні заняття, індивідуальну 

психодіагностику з учнями з особливими освітніми потребами; 

4.2. Забезпечити фаховий психологічний супровід  дітей з особливими 

освітніми потребами в закладі. 

5.     Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

        Директорка закладу                           Оксана СИЧОВА 

                                          

З наказом ознайомлено всіх працівників на оперативній нараді 

06.12.2021 року 
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