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Приклад оформлення 

УГОДА 

про співпрацю навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітня середня школа І ступеня — дитячий садок «Дивосвіт» 

та Львівської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату «Довіра» 

 

м. Львів 15 серпня 2016 року 

 

Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня середня школа І ступеня — дитячий 

садок «Дивосвіт» (далі — НВК) в особі директора Банах О. В., з однієї сторони, і Львівська 

спеціальна загальноосвітня школа-інтернат «Довіра» (далі — школа-інтернат) в особі 

директора Лозинського В. Є., з іншої сторони, надалі разом — Сторони, уклали Угоду про 

таке. 

 

1. Предмет угоди 

1.1. Забезпечення методичної та фахової співпраці. 

1.2. Співпраця під час складання індивідуальних програм розвитку дитини, обміну 

інформаційними та методичними матеріалами, оптимізації допомоги дітям з особливими 

освітніми потребами (далі — ООП) на базі закладу, де навчається дитина. 

1.3. Співпраця під час проведення науково-практичних конференцій та семінарів. 

1.4. Проведення психолого-педагогічного вивчення дітей з ООП. 

1.5. Надання консультативної допомоги батькам/опікунам, педагогам щодо 

особливостей розвитку та навчання дітей з ООП. 

 

2. Зобов’язання Сторін 

2.1. НВК бере на себе такі зобов’язання: 

 залучати працівників НВК до проведення науково-практичних конференцій, 

семінарів, засідань круглих столів, присвячених проблемі допомоги дітям із ООП; 

 залучати працівників НВК до фахової співпраці щодо надання комплексної 

психолого-педагогічної допомоги дітям з ООП; 

 консультувати дітей з ООП та їхніх батьків; 

 залучати працівників школи-інтернату до фахової співпраці щодо надання 

комплексної психолого-педагогічної допомоги дітям з ООП; 

 забезпечити обмін методичними рекомендаціями щодо особливостей розвитку дітей з 

ООП; 
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 розробляти спільно зі школою-інтернатом методичні рекомендації щодо особливостей 

розвитку дітей з ООП. 

2.2. Школа-інтернат бере на себе такі зобов’язання: 

 залучати працівників школи-інтернату до проведення науково-практичних 

конференцій, семінарів, засідань круглих столів, присвячених проблемі допомоги 

дітям з ООП; 

 залучати працівників школи-інтернату до психолого-педагогічного вивчення 

особливостей дітей з ООП; 

 надавати інформацію щодо методичного забезпечення психолого-педагогічного 

супроводу дітей з ООП. 

 

3. Відповідальність Сторін 

5.1. Будь-які спори, що виникають протягом строку дії цієї угоди, розв’язуються 

Сторонами під час переговорів. 

5.2. Спори між Сторонами розв’язуються взаємоузгодженням, а також у 

встановленому законодавством порядку. 

 

4. Строки дії та дострокове припинення Угоди 

6.1. Угода набуває чинності з моменту підписання її Сторонами. 

6.2. Угода діє протягом п’яти років з моменту укладання. 

6.3. Зміни і доповнення до Угоди оформлюють у письмовій формі та підписують 

обидві Сторони. 

 

5. Юридичні адреси Сторін 

Навчально-виховний комплекс 

«Загальноосвітня середня 

школа І ступеня — 

дитячий садок «Дивосвіт» 

вул. Щирецька, 36 

м. Львів, Україна 

тел.: +38 032 295 83 27 

 

Директор 

 Банах           О. В. Банах 
 (підпис)

 

Львівська спеціальна загальноосвітня 

школа-інтернат «Довіра» 

вул. Коваленка, 1 

м. Львів, Україна 

тел.: +38 032 275 81 22 

 

 

 

Директор 

 Лозинський     В. Є. Лозинський 
 (підпис)

 

 


