Організація проведення комплексної оцінки
Проведення комплексної оцінки проводиться за попереднім записом, консультацією з
наявністю всіх потрібних документів
Інклюзивно-ресурсний центр проводить комплексну оцінку не пізніше ніж
протягом місяця з моменту подання письмової заяви батьків (одного з батьків) або
законних представників дитини та/або її особистої заяви (для дітей віком від 16 до 18
років) щодо проведення комплексної оцінки, а також надання письмової згоди на
обробку персональних даних дитини.
У разі коли дитина з особливими освітніми потребами здобуває дошкільну або
загальну середню освіту, до заяви можуть додаватися:
психолого-педагогічна характеристика дитини із зазначенням динаміки та якості
засвоєння знань під час навчання, підготовлена відповідним педагогічним
працівником та затверджена керівником відповідного закладу освіти;
зошити з рідної мови, математики, результати навчальних досягнень (для дітей,
які здобувають загальну середню освіту), малюнки;
документи щодо додаткових обстежень дитини.
У разі коли дитині з особливими освітніми потребами вже надавались психологопедагогічні та корекційно-розвиткові послуги, до інклюзивно-ресурсного центру
подаються:
попередні рекомендації щодо проведення комплексної оцінки;
висновок відповідних фахівців щодо результатів надання психолого-педагогічних
та корекційно-розвиткових послуг із зазначенням динаміки розвитку дитини згідно з
індивідуальною програмою розвитку.
Інклюзивно-ресурсний центри може проводити комплексну оцінку за місцем
навчання та/або проживання (перебування) дитини.
Участь батьків (одного з батьків) або законних представників дитини у
проведенні комплексної оцінки є обов’язковою.
Комплексна оцінка проводиться фахівцями інклюзивно-ресурсного центру
індивідуально за такими напрямами:
оцінка фізичного розвитку дитини; оцінка
мовленнєвого розвитку дитини; оцінка
когнітивної сфери дитини; оцінка емоційновольової сфери дитини; оцінка освітньої
діяльності дитини.
Метою проведення оцінки фізичного розвитку дитини є визначення рівня
її загального розвитку, відповідності віковим нормам, розвитку дрібної моторики,
способу пересування тощо.
Оцінка мовленнєвого розвитку дитини проводиться з метою визначення рівня
розвитку та використання вербальної/невербальної мови, наявності мовленнєвого
порушення та його структури.
Оцінка когнітивної сфери дитини проводиться з метою визначення рівня
сформованості таких пізнавальних процесів, як сприйняття, пам’ять, мислення, уява,
увага.
Оцінка емоційно-вольової сфери дитини проводиться з метою виявлення
її здатності до вольового зусилля, схильностей до проявів девіантної поведінки та її
причин.

Метою проведення оцінки освітньої діяльності дитини є визначення рівня
сформованості знань, вмінь, навичок відповідно до освітньої програми або основних
критеріїв формування вмінь та навичок дітей дошкільного віку.
Інформація про результати комплексної оцінки є конфіденційною. Обробка та
захист персональних даних дітей в інклюзивно-ресурсному центрі здійснюється
відповідно до вимог Закону України “Про захист персональних даних”.
Узагальнення результатів комплексної оцінки здійснюється на засіданні фахівців
інклюзивно-ресурсного центру, які її проводили, в якому мають право брати участь
батьки (один з батьків) або законні представники дитини з особливими освітніми
потребами.
За результатами засідання складається висновок про комплексну оцінку,
в якому зазначаються загальні дані про дитину з особливими освітніми потребами, її
сім’ю (батьків (одного з батьків) або законних представників, братів, сестер), умови
виховання в сім’ї, стан здоров’я дитини, заклад освіти, де навчається дитина, напрями
проведення комплексної оцінки, загальні висновки, рекомендації, прізвище, ім’я, по
батькові фахівців інклюзивно-ресурсного центру, які проводили оцінку.
Фахівці інклюзивно-ресурсного центру зобов’язані ознайомити батьків (одного з
батьків) або законних представників дитини з особливими освітніми потребами з
висновком про комплексну оцінку, умовами навчання та надання психологопедагогічних та корекційно-розвиткових послуг у закладах освіти (у разі здобуття
дитиною дошкільної чи загальної середньої освіти).
Комплексна оцінка з підготовкою відповідного висновку проводиться протягом
10 робочих днів.
Висновок про комплексну оцінку надається батькам (одному з батьків) або
законним представникам дитини з особливими освітніми потребами, за заявою яких
(якого) її проведено, у двох примірниках, один з яких подається батьками (законними
представниками) дитини до закладу освіти.

