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Стрийська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 7 Стрийської міської ради
Львівської області в особі директора Білинського Ярослава Богдановича з однієї
сторони і Комунальна установа «Інклюзивно - ресурсний центр м.Стрий». (КУ ІРЦ) в з
другої сторони уклали цю Угоду про наступне:
1. Загальні умови
1.1. Сторони уклали угоду про спільну співпрацю, спрямовану на:
реалізацію права дитини на отримання загальної середньої освіти шляхом забезпечення
рівних можливостей та доступу до якісної освіти кожній дитині; організацію роботи
щодо реалізації засад інклюзивного навчання дітей; надання можливості дітям з
особливими освітніми потребами отримувати середню освіту в навчальних закладах м.
Стрия, розширення можливостей і реабілітації дітей зазначеої категорії; створення
сприятливих умов для розвитку дітей з особливими освітніми потребами; запобігання
виключенню із дитячого середовища чи ізоляції дітей з обмеженими фізичними чи
інтелектуальними можливостями.
1.2.КУ ІРЦ
виступає в ролі інформаційного ресурсного центру з інклюзивного
навчання. Стрийська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7 " виступає V ролі
Користувача інформаційними послугами з інклюзивного навчання.
1.3. Відповідно до умов, викладених вище, Сторони погоджуються співпрацювати щодо
забезпечення права дитини з особливими освітніми потребами на 008113' та иа
інтеграцію в загальноосвітні навчальні заклади ,
2. Принципи Угоди
2.1 .Сторони, що домовляються, беруть на себе зобов’язання співробітництва у
напрямах, визначених розділом першим цієї Угоди.
2.2. Сторони діють у рамках законодавства України.
-і.-}. Сторони використовують можливості і засоби при виконанні покладених завдань, у
межах своєї компетенції.
2.4. Усі питання, проблеми і розбіжності, які можуть виникнути в процесі
співробітництва,
Сторони
зобов’язуються
вирішувати
шляхом
взаємних
конструктивних переговорів, з урахуванням інтересів обох Сторін і мети цієї Угоди.
3. Форми співробітництва
з.І. Сторони для досягнення мети цієї угоди обирають наступні форми га шляхи:
3.1.1 .Проведення моніторингу процесів і тенденцій, що відбуваються у сфері
інклюзивної освіти серед закладів середньої загальної освіти.
3.1.2. Розробка рекомендацій щодо ефективності запровадження інклюзивного навчання
дітей та учнів з особливими освітніми потребами .
3.1.3. Розробка спільних пропозицій щодо вдосконалення шляхів запровадження засад
інклюзивного навчання .
3.1.4. Організація програм обміну та навчання педагогічних працівників з метою
підвищення їх кваліфікації.
3.1.5. Розробка методичних посібників, інформаційних буклетів, що стосуються
інклюзивної освіти.
3.1.6. Обмін інформацією, необхідними матеріалами та документами, які мають
значення для співробітництва.
3.1.7. Надання можливості користування приміщенням та технічними засобами Сторін
для виконання умов Угоди.

3.1.8.
Висвітлення результатів співпраці на сайтах Сторін з метою
широкого інформування громадськості про їх діяльність.
3 .1.9.
Будь-яку іншу не заборонену законом діяльність, що спрямована на
досягнення мети цієї Угоди.
3.1.9.
3.23а необхідності реалізації окремих проектів та заходів,
передбачених цією Угодою, розробляти спільні документи щодо взаємодії.
4., О бов'язки сторін
Сторони діють у рамках законодавства України.
2.3. Сторони використовують можливості кзасоби при виконанні покладених
завдань, у межах своєї компетенції.
“ ■4- ^ І питання, проблеми і розбіжності, які можуть виникнути в процесі
співробітництва, Сторони зобов’язуються вирішувати шляхом взаємних
конструктивних переговорів, з урахуванням інтересів обох Сторін і мети цієї
Угоди.
1 .2 .

5. Термін дії Угоди
5.1. Ця Угода набирає чинності з моменту її підписання Сторонами та .діє до
моменту, доки Сторони зацікавлені у продовженні співробітництва.
5.2. С горони можуть домовитись про дострокове припинення дії Угоди за повної
взаємної згоди з цього питання та повному взаєморозумінні щодо зобов’язань, які
випливають з даної Угоди.
6. Інш і умови
6.1 Спірні питання, які виникають під час виконання Сторонами умов цієї Угоди
протягом строку її дії, вирішуються Сторонами шляхом переговорів.
6.2. Всі зміни і доповнення до цієї Угоди приймаються за взаємною домовленістю
Сторін, укладаються в письмовій формі і є її невід’ємною частиною
^І* Умови даної Угоди можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін з
обов’язковим складанням письмового документу
6 А угода складена в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу та
зберігаються по одному в кожної із Сторін.
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