Що таке індивідуальна форма навчання?
Індивідуальна форма навчання в системі загаль ної середньої освіти є однією з
форм організації навчально-виховного процесу й запроваджується для забезпечення
права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти з урахуванням
індивідуаль них здібностей та обдарувань, стану здоров'я, демографічної ситуації,
організації їх навчання.

Індивідуальна форма навчання – спосіб організації навчальної діяльності, який
регулюється певним, наперед визначеним розпорядком, забе зпечується
педагогічними працівниками за місцем проживання учнів (удома) та організується
для забезпечення права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти
Хто має право на індивідуальне навчання?
Відповідно до пункту 1.6 «Положення про індивідуаль ну форму навчання в
загаль ноосвітніх навчаль них закладах», затвердженого Наказом Міністерства освіти і
науки від 12.1.2016 року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 3 лютого
2016 року за № 184/28314, індивідуаль на форма навчання може запроваджуватися
для осіб, які:

за станом здоров'я (у тому числі осіб з особливими освітніми потребами, з
інвалідністю та тих, кому необхідно пройти медичне лікування в закладі охорони
здоров’я біль ше одного місяця) не можуть відвідувати навчальний заклад;
проживають у селах і селищах (коли кількість учнів у класі становить менше 5-ти
осіб);
проживають у зоні збройного конфлікту, на тимчасово окупованій території України
або в населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не
здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження тощо, та
надзвичайних ситуацій природного або техногенного характеру (з використанням
дистанційної форми навчання) відповідно до Закону України «Про забезпечення прав
і свобод громадян і правовий режим на тимчасово окупованій території України»;
мають високий навчальний потенціал і можуть прискорено закінчити школу;
є іноземцями або особами без громадянства (діти-біженці, діти, чиї батьки подали
заяву про визнання їх біженцями або особами, які потребують додаткового чи
тимчасового захисту, діти іноземців та осіб без громадянства, які утримуються в
пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянств

Що є підставою для організації індивідуальної форми навчання?
Відповідно до пункту 1.5 «Положення про індивідуаль ну форму навчання в
загаль ноосвітніх навчаль них закладах», підставою для організації навчання за
індивідуаль ною формою навчання є:

заява одного з батьків або їх законних представників (для повнолітніх – їх особиста
заява) про зарахування на індивідуальну форму навчання;

наказ керівника навчального закладу;
узгодження відповідного органу управління освіти

Яким є порядок зарахування на індивідуальну форму навчання?
Відповідно до пунктів 2.1, 2.2, 2,4 «Положення про індивідуальну форму навчання в
загаль ноосвітніх навчаль них закладах», зарахування учнів на індивідуальну форму
навчання проводиться протягом навчального року.

Для зарахування на індивідуальну форму навчання учні подають:

заяву одного з батьків (законних представників) або особист у заяву (для учнів, які на
дату подання заяви є повнолітніми);
документ про наявний рівень освіти (копію свідоцтва про базову загальну середню
освіту, табель або виписку оцінок із класного журналу за останній рік навчання);
довідку за формою первинної облікової документації № 080-1/о «Довідка про потребу
дитини (дитини-інваліда) у домашньому догляді», затвердженою наказом
Міністерства охорони здоров’я України від 11 червня 2012 року № 430,
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12 липня 2012 року за № 1173/21485
(для осіб, які за станом здоров’я не можуть відвідувати навчальний заклад, а також
осіб з особливими освітніми потребами, з інвалідністю та тих, яким необхідно пройти
медичне лікування в закладі охорони здоров'я біль ше одного місяця);
копію відповідного документа, що підтверджує законність перебування в Україні (для
іноземців або осіб без громадянства, які перебувають в Україні на законних
підставах).

Чи може дитина з особливим освітніми потребами навчатися за
дистанційною формою навчання?
Так, може. Це регламентується Положенням про дистанційне навчання,
затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 25 квітня 2013 року №
466, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30 квітня 2013 року за №
703/23235.

Крім дітей з особливими освітніми потребами дистанційна форма навчання може
використовуватися для учнів, які з будь-яких причин (стан здоров’я, проживання за
межею пішохідної доступності до ЗНЗ, надзвичайні ситуації природного або
техногенного характеру, воєнний конфлікт, проживання (перебування) за кордоном
(для громадян України), на тимчасово окупованій території України або в населених
пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або
здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, тощо), не можуть відвідувати
навчальні заняття в ЗНЗ.

Крім того, навчання осіб з особливими потребами (у тому числі з порушеннями зору,
слуху, опорно-рухового апарату, психічними розладами) передбачає залучення
додаткових технологій дистанційного навчання при здійсненні всіх видів підготовки,
включаючи професійно-практичну, з урахуванням особливостей розвитку учнів
(вихованців).

У 2019-2020 н.р.- 1 учениця навчається на індивідуальній формі
навчання

