Проект

КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
від

№

м. Краматорськ
Про відкриття додаткової спеціальної
групи для дітей з порушеннями опорнорухового апарату (захворюваннями на
ДЦП) та введення додаткових ставок до
комунального
дошкільного
навчального закладу (ясла-садок) №92
«Червоні Вітрила» управління освіти
Крамато-рскої міської ради
У зв’язку із наявністю дітей дошкільного віку з особистими освітніми проблемами,
враховуючи необхідність та важливість надання дітям якісної освіти, інтеграції їх у
суспільство, для задоволення освітніх, соціальних потреб, організації корекційно-розвиткової
роботи у закладі дошкільної освіти, згідно ст. 19 Закону України «Про освіту», ст.12 п.3
Закону України «Про дошкільну освіту», згідно наказу Міністерства освіти та науки України
від 04.11.2010 року № 1055 « Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних
навчальних закладів», керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,
міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Відкрити з 01.09.2018 року додаткову спеціальну групу для дітей з порушеннями
опорно-рухового апарату (захворюваннями на ДЦП) 12-годинного перебування для
дітей дошкільного віку при комунальному дошкільному навчальному закладі (ясласадок) № 92 «Червоні вітрила» управління освіти Краматорської міської ради.
2. Ввести з 01.09.2018 року у спеціальну групи для дітей з порушеннями опорнорухового апарату (захворюваннями на ДЦП) комунального дошкільного навчального закладу
(ясла-садок) № 92 «Червоні Вітрила» управління освіти Краматорської міської ради
додатково:
- 2,4 ставки вихователя;
- 1,25 ставки помічника вихователя;
- 0,25 ставки музичного керівника;
- 0,125 ставки інструктора з фізичного виховання;
- 0,25 ставки практичного психолога;
- 0,5 ставки сестра медична старша;
-0,125 ставки сестра медична з масажу;
-0,125 ставки сестра медична з лікувальної фізкультури;
-1 ставка повар;
-0,25 ставки машиніст із прання та ремонту спецодягу(білизни);
-1 ставка вчителя-логопеда

3. Управлінню освіти (Мозольова.) забезпечити відкриття та організацію по утриманню
спеціальної групи для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату (захворюваннями на
ДЦП) при комунальному дошкільному навчальному закладу (ясла-садок) № 92 «Червони
Вітрила» управління освіти Краматорської міської ради
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови
Люльку Ю.А.

Міський голова

А.В. Панков

