
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

 «НОВОВОДОЛАЗЬКИЙ САНАТОРНИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ 

КОМПЛЕКС” ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

 

НАКАЗ 

 

29.08.2019 смт Нова Водолага № 175 

 

Про організацію роботи шкільної 

медико-педагогічної комісії у  

2019/2020 навчальному році 
 

Відповідно до Положення про шкільну психолого-медико-педагогічну 

комісію, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 20.08.1996      

№ 278, з метою виявлення особливостей психічного здоров’я учнів 1-11-х 

класів та вихованців дошкільного підрозділу Комунального закладу 

«Нововодолазький санаторний навчально-виховний комплекс» Харківської 

обласної ради, особливостей їх індивідуального розвитку, визначення 

адекватних умов навчання, виховання, корекції, реабілітації та 

працевлаштування у 2019/2020 навчальному році 

 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Затвердити склад шкільної медико-педагогічної комісії (далі – ШМПК) на 

2019/2020 навчальний рік: 

- Калашник Л.Б., заступник  директора з навчально-виховної роботи, - голова 

ШМПК; 

- Діхтяр Н.В., лікар, заступник голови ШМПК; 

- Білашко В.М., вихователь,  секретар ШМПК; 

- Черниш І.В., заступник  директора з виховної роботи, член комісії; 

- Старець Т.В., практичний психолог, член комісії; 

- Щербак І.Б., вчитель трудового навчання, член комісії; 

- Лютко О.М., вчитель початкових класів, член комісії; 

- Белебеха А.М., вихователь дошкільного підрозділу, член комісії; 

- Єфіменко Ю.В., лікар, член комісії. 

2. Затвердити  план роботи шкільної медико-педагогічної комісії (додаток 1). 
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3.  Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

Директор                               С.Ю.Єрмаков 

 

Калашник 

Буклей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З наказом  ознайомлені: 

Калашник Л.Б._______ 

Діхтяр Н.В.__________ 

Черниш І.В.__________ 

Білашко В.М.________ 

Старець Т.В._________ 

Щербак І.Б.__________ 

Белебеха А.М.________ 

Лютко О.М.__________ 

Єфіменко  Ю.В._______ 
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Додаток 1 

до наказу КЗ “Нововодолазький 

СНВК” від  29.08.2019 №175 

 

ПЛАН  РОБОТИ  ШКІЛЬНОЇ  МЕДИКО-ПЕДАГОГІЧНОЇ  КОМІСІЇ                                                                                                                                                             

на 2019/2020 навчальний рік 

 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальні Форми 

контролю 

Відмітка про 

виконання 

1. Про планування  лікувально-оздорочих заходів для учнів та 

вихованців закладу на підставі результатів поглибленого 

медичного огляду, інструментальних та клініко-

лабораторних обстежень. 

30.08.2019 Діхтяр Н.В. 

Єфіменко Ю.В. 
 

Протокол Протокол від   

___________ 

№__ 

2. 1.Про рівень адаптації учнів 1-го класу до умов навчання за 

новим Державним стандартом початкової школи. 

2.Про рівень адаптації учнів 5-го класу до умов навчання  у 

школі ІІ ступеня за новим Державним стандартом базової  

та повної загальної середньої освіти. 
 

14.11.2019 Калашник Л.Б. 

Старець Т.В. 

Класні керівники 

Протокол Протокол від   

___________ 

№__ 

3. 1. Про результати моніторингу  навчальних досягнень учнів 

3-11-х  класів за  І семестр 2019/2020 навчального року. 

2. Визначення профорієнтаційної спрямованості 

випускників 9-го та 11-го класів з урахуванням медичних 

показань. 
 

23.01.2020 Калашник Л.Б. 

Старець Т.В. 

Петрашкевич Т.Р. 

Осауленко О.Є. 

Протокол Протокол від   

___________ 

№__ 

4. Про результати діагностика  розвитку інтелекту, 

індивідуальних особливостей, нахилів, здібностей 

учнів(вихованців) закладу (робота з обдарованими дітьми). 
 

13.03.2020 Старець Т.В. 

Класні керівники, 

вихователі 

Протокол Протокол від   

___________ 

№__ 

5. Про продовження терміну перебування учнів(вихованців) у 

закладі на 2020/2021 навчальний рік за результатами 

консультативного огляду дитячого  лікаря-

гастроентеролога. 

15.05.2020 Калашник Л.Б. 

Діхтяр Н.В. 

Єфіменко Ю.В. 
 

Протокол Протокол від   

___________ 

№__ 
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  6. Відвідування учнів вдома (рейди). З метою обстеження 

житлово-побутових умов проживання. 

Упродовж 

2019/2020 

навчального року 

Старець Т.В. 

класні керівники 

Акти 

обстеження 

 

  7. Консультативна допомога батькам, педагогічним 

працівникам з питань навчання, виховання, корекції та  

направлення на обстеження дітей з відхиленнями в 

розвитку та порушеннями поведінки 

Упродовж 

2019/2020 

навчального року 

Старець Т.В. 

Діхтяр Н.В. 

Єфіменко Ю.В. 
 

Матеріали 

 

 

  8. 1.Про результати моніторингу навчальних досягнень учнів 

за ІІ семестр 2019/2020 навчального року. 

2.Про результати роботи ШМПК за 2019/2020 навчальний 

рік  та визначення пріоритетних напрямків роботи на 

2020/2021 навчальний рік. 

05.06.2020 Калашник Л.Б. 

Діхтяр Н.В. 
 

Протокол Протокол від   

___________ 

№__ 

 9. Про комплектування дошкільних груп на 

2020/2021навчальний рік за медичними показниками, на 

підставі висновку обласного  дитячого гастроентеролога, 

ЛКК, направленнями Департаменту науки і освіти 

Харківської облдержадміністрації. 
 

25.07.2016 Єрмаков С.Ю. 

Діхтяр Н.В. 

 

Протокол Протокол від   

___________ 

№__ 

10. Про комплектування класів на 2020/2021навчальний рік за 

медичними показниками, на підставі висновку обласного  

дитячого гастроентеролога, ЛКК, направленнями 

Департаменту науки і освіти Харківської 

облдержадміністрації. 
 

25.08.2020 Калашник Л.Б. 

Діхтяр Н.В. 

Єфіменко Ю.В. 

 

Протокол Протокол від   

___________ 

№__ 

 

 

Калашник Л.Б. 

 

 


