
Протокол № 1  

селекторної наради керівників закладів освіти Лебединської міської 

територіальної громади 

 від 31.01.2022 року                                                              

  Порядок денний 

1. Про стан організації різнорівневого інклюзивного навчання у закладах 

освіти Лебединської міської територіальної громади у ІІ півріччі 2021-2022 

навчального року. 

                                                                             (доп. Олена Літковець)  

2. Про організацію виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 

28.12.2021 року № 1391 «Деякі питання встановлення підвищення посадових 

окладів (ставок заробітної плати) та доплат за окремі види педагогічної 

діяльності у державних і комунальних закладах та установах освіти». 

                                                                                            (доп. Анна Кір’ян) 

3. Про підсумки реєстрації здобувачів освіти 11, 12 класів на пробне ЗНО у 

2021-2022 навчальному році та організація реєстрації здобувачів освіти на 

основну сесію ЗНО 2021-2022 навчального року.                                                                                                              

                                                                     (доп. Вікторія Нечипоренко) 

 

4. Інші питання: 

4.1. Формування перспективної мережі. 

4.2. Дистанційна форма навчання. 

4.3. Робота з деструктивними родинами, ведення обліку дітей. 

4.4. Конкур «Учитель року». 

 

1. Про стан організації різнорівневого інклюзивного навчання у 

закладах освіти Лебединської міської територіальної громади у ІІ 

півріччі 2021-2022 навчального року. 

По першому питанню слухали керівника (директора) КУ «Інклюзивно-

ресурсний центр» Лебединської міської ради Сумської області Літковець 

О.В. 

         Вона довела до відома присутніх, що з 1 січня 2022 року існує новий 

зразок висновку, в якому тепер будуть зазначені категорії (типи) особливих 

освітніх потреб (труднощів) та рекомендований рівень підтримки. У закладах 

на ІІ рівні підтримки навчається 11 дітей із 7 закладів загальної середньої 

освіти Лебединської міської територіальної громади, на ІІІ рівні – 32 дитини 

з 11 ЗЗСО, на ІV - 13 дітей із 7 ЗЗСО, у 5 закладах дошкільної освіти 

виховується 5 дітей на ІІІ рівні підтримки і 10 - на ІV. 

 УХВАЛИЛИ: 



1.  Інформацію «Про стан організації різнорівневого інклюзивного 

навчання у закладах освіти Лебединської міської територіальної громади у ІІ 

півріччі 2021-2022 навчального року» взяти до відома (виступ додається). 

 

2. Про організацію виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 

28.12.2021 року № 1391 «Деякі питання встановлення підвищення 

посадових окладів (ставок заробітної плати) та доплат за окремі види 

педагогічної діяльності у державних і комунальних закладах та 

установах освіти». 

По другому питанню слухали головного економіста Управління освіти, 

молоді та спорту виконавчого комітету Лебединської міської ради Кір’ян 

А.М. 

          Вона довела до відома присутніх, що відповідно до Постанови Кабінету 

Міністрів України від 28.12.2021 року № 1391 «Деякі питання встановлення 

підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) та доплат за окремі 

види педагогічної діяльності у державних і комунальних закладах та 

установах освіти» підвищуються посадові оклади педагогічних працівників в 

певних закладах та установах освіти; керівникам закладів загальної середньої 

освіти та їх заступникам з навчальної роботи, в обов’язки яких входить 

керівництво групами подовженого дня; встановлюється доплата за 

завідування; доплата за перевірку навчальних робіт; за керівництво та інші 

види діяльності (виступ додається). 

 УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію «Про організацію виконання Постанови Кабінету 

Міністрів України від 28.12.2021 року № 1391 «Деякі питання 

встановлення підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) 

та доплат за окремі види педагогічної діяльності у державних і 

комунальних закладах та установах освіти» взяти до відома. 

 

3. Про підсумки реєстрації здобувачів освіти 11, 12 класів на пробне ЗНО 

у 2021-2022 навчальному році та організація реєстрації здобувачів освіти 

на основну сесію ЗНО 2021-2022 навчального року. 

По третьому питанню слухали провідного спеціаліста Управління 

освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Лебединської міської ради 

Нечипоренко В.А., яка ознайомила присутніх із підведеними підсумками 

реєстрації учнів 11, 12 класів на пробне ЗНО у 2021-2022 навчальному році 

та організацією реєстрації випускників на основну сесію ЗНО 2021-2022 

навчального року (виступ додається). 

         УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію прийняти до відома. 



2. Провідному спеціалісту відділу освіти Вікторії Нечипоренко: 

1) тримати на постійному контролі процес реєстрації випускників 11-х, 

12-х класів для проходження основної сесії та вчасної відправки документів 

до Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти; 

2) вчасно інформувати керівників закладів загальної середньої освіти 

щодо внесення змін до організації та проведення основної сесії ЗНО; 

3) тримати постійний зв'язок з управлінням оцінювання якості освіти в 

Сумській області. 

    

                        

Т.в.о. начальника                                                      Тетяна ГРИМАЙЛО 
 

 


