Україна

ГОРОДИЩЕНСЬКА РАЙОННА РАДА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Рішення
Від 17 квітня 2013 р. №20-7/VI
Про програму розвитку середньої освіти
Городищенського району на 2013-2015 роки.
Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Указу
Президента України від 30.09. 2010 року №926/2010 «Про заходи щодо
забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні», на підставі розпорядження
Городищенської районної державної адміністрації від 20.03. 2013 року №65 «Про
проект районної Програми розвитку загальної середньої освіти Городищенського
району на 2013-2015 роки», висновків та рекомендацій постійної комісії районної
ради з питань охорони здоров'я, соціального забезпечення, освіти, культури,
інформаційної та молодіжної політики, туризму, фізичної культури і спорту районна
рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити програму розвитку середньої освіти Городищенського району на 20132015 роки (додається).
2. Рекомендувати фінансовому управлінню районної державної адміністрації
забезпечити фінансування заходів програми.
3. Доручити координацію виконання програми відділу освіти районної державної
адміністрації.
4. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії районної ради питань
охорони здоров'я, соціального забезпечення, освіти, культури, інформаційної та
молодіжної політики, туризму, фізичної культури і спорту.

Голова районної ради

О.О. Біба

Додаток
до рішення районної ради
від 17.04. 2013 р. №20-7/VI
Програма розвитку загальної середньої освіти
Городищенського району
на 2013-2015 роки
ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
Здобуття загальної середньої освіти у районі забезпечують 25
загальноосвітніх шкіл І-ІІІ та І-ІІ ступенів, з них 18 шкіл І-ІІІ ступенів, 6 шкіл ІІІ ступенів та Городищенський економічний ліцей. В районі також діє
Вільшанська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат.
Проведений аналіз контингенту учнів загальноосвітніх шкіл на період до
2015 року показав, що при умові продовження випускниками 9 класів
здобуття повної загальної середньої освіти у навчальних закладах району
чисельність учнів на наступних 3 років буде збережена на рівні 3100 учнів.
Загальна чисельність учнів загальноосвітніх шкіл району у поточному
навчальному році становить 3106. При загальноосвітніх школах відкрито 13
груп продовженого дня. Організовано роботу чотирьох освітніх округів на базі
5 загальноосвітніх навчальних закладів: Городищенської ЗОШ № 1,
Городищенського економічного ліцею, Вербівської ЗОШ І-ІІІ ступенів,
Хлистунівської ЗОШ І-ІІІ ступенів та Орловецької ЗОШ І-ІІІ ступенів. До
складу освітніх округів входять загальноосвітні навчальні заклади, дошкільні та
позашкільні навчальні заклади, заклади культури та медицини.
Здобуття повної загальної середньої освіти за роками
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Кількість дітей і підлітків шкільного віку по району та у сільській місцевості
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Усі діти шкільного віку на території району охоплені різними формами
здобуття загальної середньої освіти. У районі налічується 3947 дітей віком від
6 до 18 років. У загальноосвітніх навчальних закладах навчається 3249 дітей,
199 осіб здобувають освіту у ПТУ, 475 у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, 78 дітей
навчаються у спеціальних закладах для дітей з вадами розвитку.
Не
підлягають навчанню за станом здоров’я 24 дітей. За індивідуальною формою
у загальноосвітніх школах навчається 23 дітей, які за висновками психолого –
медико – педагогічних консультації
та ЛКК не можуть навчатися у
загальноосвітніх навчальних закладах.
Навчальні заклади району відвідують 32 дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування. Для них в школах району організоване безкоштовне
харчування з розрахунку 7.00 грн на день на дитину.
З метою забезпечення здобуття повної загальної середньої освіти дітьми
сільської місцевості, організований регулярний безкоштовний підвіз учнів до
навчальних закладів. Розпорядженням голови РДА визначені території
обслуговування шкіл з урахуванням доцільності та можливостей підвезення.
Підвезення учнів сільської місцевості району забезпечують 6 шкільних
автобусів. У районі підвозиться 571 учень (100% від потреби). Шкільними
автобусами підвозиться 488 учнів, що складає 86%.
З урахуванням перспектив оптимізації мережі навчальних закладів
відділом освіти визначена потреба у придбанні 2 автобусів для повного
забезпечення підвезення учнів шкільними автобусами.
У районі усі учні 1-4 класів та діти пільгових категорій харчуються за
бюджетні кошти. Різними видами харчування охоплено 98,7%, гарячим
харчуванням охоплено 89,7 % учнів загальноосвітніх шкіл. У 2013 році на

харчування учнів з районного бюджету виділено 1623 тис.грн. з розрахунку
7,00 грн. на дитину в день. Кожного року залучаються позабюджетні кошти на
здешевлення та покращення харчування учнів.
У загальноосвітніх навчальних закладах встановлено і діє 363 одиниці
комп’ютерної техніки. Працює 31 навчальний комп’ютерний комплекс. У 2011
році придбано 2 НКК (13 ПК) та 8 комп"ютерів, у 2012 році встановлено 26
одиниць комп’ютерної техніки в тому числі 2 НКК. Кількість учнів 5-11 класів
на один комп’ютер становить 7,2. Усі загальноосвітні навчальні заклади мають
власні сайти. Всі бібліотеки забезпечені комп’ютерною технікою, яка
підключена до мережі Інтернет. У ЗНЗ району використовується 24 технічні
засоби (в тому числі 4 мультимедійні дошки та проектори).
У 24 школах району встановлено ліцензійне системне забезпечення.
Школи забезпечені ліцензованими навчальними програмами з фізики,
математики, історії України, біології, хімії, української літератури,
природознавства, географії, всесвітньої історії. Відділ освіти, районний
методичний кабінет навчальні заклади мають свої сайти.
У 2012-2013 навчальному році профільне навчання впроваджене у 16
(84,2%) загальноосвітніх навчальних закладах. Профільною освітою охоплено
395 учнів (90,6%) у 31 класі (79,5%) старшої школи.
У минулому 2011-2012 навчальному році профільним навчанням було
охоплено 416 учнів (85,4%) в 32 класах (84,2%) у 16 закладах (84,2%) старшої
школи.
Профільне навчання за профілями навчання
у 2012-2013 навчальному році
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Учні навчаються за 4 напрямками та 7 профілями. Найбільше учнів і
закладів охоплено філологічним профілем, українська філологія, 11 закладів,
217 учнів.

Профілями природничо-математичного напряму охоплено 98 учнів у 7
закладах. Математичний профіль введено у 6 закладах, охоплено 83 учні,
біолого-фізичним профілем охоплено 15 учнів в одному закладі.
У минулому навчальному році філологічним профілем було охоплено
305 учнів у 12 закладах, в тому числі:
- англійська філологія 1 заклад 23 учні,
- математичним профілем 64 учні у 5 закладах,
- географічним профілем 10 учнів в одному закладі,
- інформаційно-технологічний профіль в одному закладі.
Навчально-виховний процес у школах організовують 515 педагогів,
працюють 8 психологів, 18 бібліотекарів, 7 медсестер. Відділом освіти
забезпечено регулярну та своєчасну виплату заробітної плати усім працівникам
освітньої галузі району.
Проводиться робота щодо зміцненню матеріально-технічної бази всіх
загальноосвітніх навчальних закладів, дотриманню теплового режиму в
осінньо-зимовий період.
Частково
проведено встановлення металопластикових
вікон у
навчальних закладах (Валявська ЗОШ І-ІІІ ступенів, Вільшанська ЗОШ І-ІІІ
ступенів, Вільшанська ЗОШ І-ІІ ступенів, Петропавлівського НВК,
Воронівського НВК, Товстівському НВК).
Проведено капітальний ремонт покрівлі та будівельних конструкцій
приміщення початкових класів Вільшанської ЗОШ І-ІІІ ступенів.
Облаштовано
санвузли в Хлистунівській ЗОШ І-ІІІ ступенів,
Сегединському НВК, Буда-Орловецькому НВК.
Проведено реконструкцію покрівлі Орловецької ЗОШ І-ІІІ ступенів.
Проведено реконструкцію котельні із заміною опалювального котла та
технологічного обладнання Воронівського НВК.
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАМИ
Назва: "Програма розвитку загальної середньої освіти Городищенського
району на 2013-2015 роки"
Програма розроблена відповідно до Конституції України, Законів
України "Про освіту", «Про загальну середню освіту», «Про охорону
дитинства», Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",
Національної доктрини розвитку освіти, затвердженої Указом Президента
України від 17.04.2002 року № 347/2002, постанови Кабінету Міністрів України
від 11.03.1999 № 348 «Про затвердження комплексного плану заходів щодо
розвитку загальної середньої освіти в 1999-2012 роках»,Указів Президента
України від 20.03.2008 року № 244/2008 «Про додаткові заходи щодо
підвищення якості освіти в Україні», від 30.09.2010 року № 926/2010 «Про
заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні».
Підставою для розробки Програми є необхідність продовження
програмно-цільового забезпечення подальшого розвитку системи освіти в

районі з урахуванням досягнутих результатів, а також актуальних сьогоденних і
стратегічних завдань освітньої сфери в соціально-економічному розвитку
району, задоволенні освітніх запитів населення.
Програма може доповнюватися (змінюватися) в установленому чинним
законодавством порядку в разі, коли в період її виконання відбуватимуться
суттєві зміни в законодавстві України про освіту, державній освітній політиці, в
реальній соціально - економічній ситуації, що вимагатимуть відповідного
безпосереднього реагування системи освіти району.
Програмою визначені: мета, основні завдання, шляхи їх реалізації,
очікуванні результати.
Основні заходи програми викладені за розділами:
І. Мережа загальноосвітніх навчальних закладів;
ІІ. Навчальне середовище, сприятливе для здоров’я учнів;
ІІІ. Освіта дітей з особливими потребами;
ІV. Інформатизація системи загальної середньої освіти;
V. Професійний розвиток педагогічних працівників;
VІ. Психологічний супровід освітнього процесу;
VІІ. Державно-громадське регулювання якості загальної середньої освіти
району;
VІІІ. Розвиток навчально - матеріальної бази;
ІХ. Обсяги та джерела фінансування програми.
Ініціатор розроблення програми – Городищенська
районна державна
адміністрація;
Розробник програми - відділ освіти райдержадміністрації;
Відповідальний виконавець програми - відділ освіти райдержадміністрації;
Учасники програми – загальноосвітні заклади району;
Термін дії - 2013-2015 роки;
Обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми – бюджетні
видатки на освіту району та інші позабюджетні джерела, не заборонені чинним
законодавством України.
МЕТА ПРОГРАМИ
Забезпечення умов рівної доступності для здобуття сучасної повноцінної,
якісної освіти на території району, створення умов для розвитку особистості і
творчої самореалізації кожної дитини, виховання покоління людей, здатних
ефективно працювати і навчатися протягом життя, оберігати і примножувати
цінності національної культури і громадянського суспільства, розвивати і
зміцнювати суверенну, незалежну, демократичну, соціальну та правову
державу як невід’ємну складову європейської та світової спільноти.
Створення належних умов для навчання та комфортного перебування дітей
у навчальних закладах, забезпечення якісного функціонування навчального
процесу та збереження здоров’я дітей шляхом поновлення обладнання та
навчально – методичного забезпечення навчальних кабінетів, шкільних меблів,

технологічного обладнання їдалень загальноосвітніх навчальних закладів,
придбання спортивного інвентарю та обладнання загальноосвітніх навчальних
закладів відповідно до санітарно-гігієнічних правил та норм.
ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ
 Створення механізмів державно-громадського регулювання якості освіти
району;
 Чітка координація діяльності навчальних закладів;
 Розширення форм неперервної освіти педагогів та управлінців,
запровадження системи їхнього стимулювання;
 Підвищення ефективності використання бюджетних та позабюджетних
коштів, прозорість використання фінансів у освітній галузі;
 Приведення матеріально-технічного стану кожного навчального закладу
до сучасних потреб організації навчально - виховного процесу;
 Оптимізація мережі навчальних закладів та освітніх установ з
урахуванням демографічних перспектив району, зростаючих потреб
щодо якості освітніх послуг, наступності й неперервності освіти,
матеріально-технічного та кадрового забезпечення реалізації освітніх
завдань;
 Створення умов для збереження і зміцнення здоров‘я дітей шляхом
запровадження здоров’язберігаючих технологій, психологічного та
медичного супроводу освіти;
 Постійне підвищення якості освіти, оновлення її змісту та форм
організації навчально-виховного процесу;
 Запровадження освітніх інновацій, інформаційних технологій;
 Забезпечення навчальних закладів сучасними засобами навчання та
виховання.
 Підтримка дітей та молоді з особливостями психофізичного розвитку.
ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАВДАНЬ ПРОГРАМИ
 Реалізація системи заходів цієї Програми та інших районних освітніх
програм, а також за потреби, розробка додаткових районних програм і
проектів щодо забезпечення якісної загальної середньої освіти у всіх
загальноосвітніх навчальних закладах Городищенського району;
 Подальший структурний і якісний розвиток мережі навчальних закладів
усіх типів і форм власності з одночасним розвитком ресурсного
забезпечення в них, створення умов доступності здобуття якісної освіти,
збагачення освітнього середовища;
 Управлінське і науково-методичне забезпечення розбудови інноваційних
моделей освіти на основі концепцій гуманізації, відкритої освіти та
компетентнісного підходу;

 Пошук і реалізація сучасних ефективних моделей навчання та виховання,
спрямованих на формування системи цінностей особистості, адекватних
актуальним завданням розбудови суспільства в Україні і її інтеграції в
європейський простір та світове співтовариство;
 Упровадження інноваційних моделей управління освітньою системою
району на основі системного підходу та технології управління освітніми
округами.
ОЧІКУВАННІ РЕЗУЛЬТАТИ
Основним узагальнюючим результативним чинником виконання районної
програми розвитку загальної середньої освіти на 2013-2015 роки має стати
збалансована відповідність:
якості районної системи загальної середньої освіти в усіх її складових;
якості освітнього процесу в загальноосвітніх навчально-виховних закладах
відповідно до цілей і стандартів освіти в державі;
задоволеності очікувань учасників процесу освіти від якості наданих
закладами освіти послуг.
ОСНОВНІ ЗАХОДИ ПРОГРАМИ
Розділ І . Мережа загальноосвітніх навчальних закладів.
1. Привести мережу закладів освіти у відповідність до перспектив
демографічної ситуації, дотримуючись умов рівного доступу до здобуття
якісної середньої освіти мешканцями кожного населеного пункту району.
Відділ освіти райдержадміністрації
2013-2015 роки
2. Забезпечити ефективну реорганізацію інфраструктури освіти, у т.ч. шляхом
створення та функціонування територіальних освітніх округів, здійснити
перерозподіл ресурсів між освітніми закладами району для створення за
рахунок їх ефективного використання нових освітніх можливостей для
підвищення якості освіти.
Відділ освіти райдержадміністрації
2013-2015 роки
3. Забезпечити придбання шкільних автобусів за рахунок різних, не
заборонених законодавством джерел фінансування для підвезення учнів та
педагогів до навчальних закладів у сільській місцевості.
Відділ освіти райдержадміністрації,
керівники навчальних закладів
2013-2015 роки

4. Організувати подальше впровадження профільного навчання, розробити та
організувати реалізацію моделей профільного навчання для загальноосвітніх
шкіл району з урахуванням набутого досвіду допрофільної і профільної освіти.
Відділ освіти райдержадміністрації,
Районний методичний кабінет,
керівники навчальних закладів
2013-2015 роки
5. Розширити можливості для здійснення допрофільного та профільного
навчання на базі позашкільних навчальних закладів району.
Відділ освіти райдержадміністрації,
Районний методичний кабінет,
керівники навчальних закладів
2013-2015 роки
6. Забезпечити науково-методичний супровід впровадження профільного
навчання в умовах роботи освітніх округів.
Районний методичний кабінет
2013-2015 роки
7. Обговорити плани оптимізації мережі та визначення опорних навчальних
закладів за участю територіальних громад на основі аналізу демографічної
ситуації, планової мережі та реальних потреб.
Відділ освіти райдержадміністрації,
керівники навчальних закладів
2013-2012 роки
8. Зміцнити матеріально-технічну базу опорних навчальних закладів.
Відділ освіти райдержадміністрації,
керівники навчальних закладів
2013-2015 роки
Розділ ІІ. Навчальне середовище, сприятливе для здоров’я учнів.
1. Створити умови для забезпечення безпеки життєдіяльності навчальновиховних закладів, поліпшення санітарно-гігієнічних умов, обладнання
внутрішніх санвузлів.
Відділ освіти райдержадміністрації,
керівники навчальних закладів
2013-2015 роки
2. Проводити щорічні поглиблені медичні огляди учнів всіх вікових категорій.
Забезпечити діяльність медичних кабінетів при загальноосвітніх навчальних
закладах, оснащення їх відповідним обладнанням та засобами першої
долікарської допомоги.
Відділ освіти райдержадміністрації,
керівники навчальних закладів
2013-2015 роки

3. Довести чисельність працівників психологічної служби та медичних сестер у
навчальних закладів усіх типів до нормативної потреби згідно з чинним
законодавством.
Відділ освіти райдержадміністрації,
керівники навчальних закладів
2013-2015 роки
4. Забезпечити здоровим безкоштовним гарячим харчуванням учнів початкових
класів, дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, дітей з
малозабезпечених сімей, дієтичним харчуванням учнів диспансерної групи.
Відділ освіти райдержадміністрації,
керівники навчальних закладів
2013-2015 роки
5. Запровадити комплекс заходів щодо попередження травмування та нещасних
випадків під час навчально – виховного процесу.
Відділ освіти райдержадміністрації,
керівники навчальних закладів
2013-2015 роки
6. Забезпечити організацію спеціальних медичних груп з фізичного виховання,
відповідність фізичної активності учнів потребам здорового способу життя,
привести у відповідність до вимог спортивні та ігрові майданчики, спортивні
куточки для організації відпочинку учнів молодших класів, регулярно
проводити позаурочні заняття для забезпечення рухової активності.
Відділ освіти райдержадміністрації,
керівники навчальних закладів
2013-2015 роки
7. Проводити щорічне оздоровлення учнів шляхом організації літніх таборів
відпочинку.
Відділ освіти райдержадміністрації,
керівники навчальних закладів
2013-2015 роки
8. Здійснити модернізацію наявних учнівських парт та їх маркування,
придбання нових парт, шкільних меблів.
Відділ освіти райдержадміністрації,
керівники навчальних закладів
2013-2015 роки
9. Оновити технологічне обладнання шкільних харчоблоків.
Відділ освіти райдержадміністрації,
керівники навчальних закладів
2013-2015 роки
Розділ ІІІ. Освіта дітей з особливими потребами.
1. Передбачити систему заходів щодо запровадження у навчально-виховний
процес інклюзивного та інтегрованого навчання дітей з особливими потребами,

відкриття при потребі в районі інклюзивних класів для дітей з особливими
освітніми потребами.
Відділ освіти райдержадміністрації,
керівники навчальних закладів
2013-2015 роки
2. Продовжувати створювати умови для забезпечення безперешкодного доступу
дітей із обмеженими фізичними можливостями до приміщень загальноосвітніх
навчальних закладів.
Відділ освіти райдержадміністрації,
керівники навчальних закладів
2013-2015 роки
3. Постійно поповнювати та уточнювати районну базу даних дітей з
особливими освітніми потребами.
Відділ освіти райдержадміністрації,
Районний методичний кабінет,
керівники навчальних закладів
2013-2015 роки
4. Забезпечити фаховий психолого-педагогічний супровід навчально –
виховного процесу дітей із особливими освітніми потребами. Надавати
психолого-медико - педагогічну консультацію сім’ям, у яких виховуються діти з
особливостями психофізичного розвитку.
Відділ освіти райдержадміністрації,
Районна
психолого-медико-педагогічна
консультація,
Городищенський
районний
учбовометодичний центр практичної психології,
Районний методичний кабінет
Керівники навчальних закладів
2013-2015 роки
5. Надавати методичну та консультативну допомогу, забезпечувати своєчасне
проходження курсової підготовки вчителями, які працюють за індивідуальною
формою навчання, інклюзивним та інтегрованим навчанням дітей з особливими
потребами.
Відділ освіти райдержадміністрації,
Районна
психолого-медико-педагогічна
консультація,
Городищенський
районний
учбовометодичний центр практичної психології,
Районний методичний кабінет
керівники навчальних закладів
2013-2015 роки

6. Організувати постійно діючий семінар-практикум з проблем навчання дітей з
особливими освітніми потребами, лекторій для батьків дітей з особливими
потребами.
Районна
психолого-медико-педагогічна
консультація,
Городищенський
районний
учбовометодичний центр практичної психології,
Районний методичний кабінет
2013-2015 роки
Розділ ІV. Інформатизація системи загальної середньої освіти.
1. Створити єдиний інформаційний освітній портал району – віртуальне
представництво в Інтернеті всіх структурних одиниць освітньої системи
Городищенського району. Упорядкувати інформаційне забезпечення кожного
загальноосвітнього навчально - виховного закладу через створення
бібліотечно- інформаційних центрів, медіатеки.
Відділ освіти райдержадміністрації,
Районний методичний кабінет,
керівники навчальних закладів
2013-2015 роки
2. Здійснити придбання та впровадження закладами освіти технічного і
програмного забезпечення для підтримки організаційної та управлінської
діяльності, роботи бібліотечно-інформаційних центрів.
Відділ освіти райдержадміністрації,
Районний методичний кабінет,
керівники навчальних закладів
2013-2015 роки
3. Увести до штатних розписів загальноосвітніх шкіл спеціалістів з
інформаційних технологій (техніка з обслуговування комп’ютерної техніки,
інженера-електрика).
Відділ освіти райдержадміністрації,
керівники навчальних закладів
2013-2015 роки
4. Здійснювати систематичне оновлення та модернізацію наявного парку
комп’ютерної техніки.
Відділ освіти райдержадміністрації,
керівники навчальних закладів
2013-2015 роки
5. Продовжити роботу у напрямку підготовки педагогічних працівників району
до використання інформаційно-комунікативних технологій у контексті
інформаційно-навчального середовища, навчання педагогічних працівників за
освітніми програмами «Intel», «Навчання для майбутнього», «Партнерство в
навчанні», з метою використання інформаційно-комунікативних технологій у
навчально-виховному процесі.

Відділ освіти райдержадміністрації,
Районний методичний кабінет,
керівники навчальних закладів
2013-2015 роки
6. Удосконалити роботу веб-сайтів та електронної пошти в
загальноосвітніх школах району.
Відділ освіти райдержадміністрації,
Районний методичний кабінет,
керівники навчальних закладів
2013-2015 роки

усіх

Розділ V. Професійний розвиток педагогічних працівників.
1. Здійснювати кадрове забезпечення загальної середньої освіти,
перепідготовку, підвищенні кваліфікації керівників і педагогічних працівників.
Відділ освіти райдержадміністрації,
Районний методичний кабінет,
керівники навчальних закладів
2013-2015 роки
2. Продовжувати роботу щодо впровадження різних форм стимулювання роботи
педагогічних працівників.
Відділ освіти райдержадміністрації,
Районний методичний кабінет,
керівники навчальних закладів
2013-2015 роки
3. Щорічно проводити районний конкурс «Учитель року» та забезпечити участь
переможців у обласному етапі конкурсу.
Відділ освіти райдержадміністрації,
Районний методичний кабінет,
керівники навчальних закладів
2013-2015 роки
4. Забезпечити проведення атестації педагогічних працівників району
відповідно до Положення та плану атестації.
Відділ освіти райдержадміністрації,
керівники навчальних закладів
2013-2015 роки
5. Поліпшити житлово-побутові умови педагогічних працівників
Відділ освіти райдержадміністрації
2013-2015 роки

Розділ VІ. Психологічний супровід освітнього процесу.
1. Розширити базу інформаційно - методичного забезпечення практичних
психологів, забезпечити методичний супровід професійного та кваліфікаційного
зростання психологів та педагогів загальноосвітніх навчальних закладів.
Городищенський районний учбовометодичний центр практичної
психології
2013-2015 роки
2. Забезпечити проведення психологічної просвіти та пропаганди здорового
способу життя серед учнів, вчителів, батьків, надання психологічної допомоги
учасникам навчально-виховного процесу.
Городищенський районний учбовометодичний центр практичної
психології
2013-2015 роки
3. Сприяти формуванню позитивного іміджу вчителя, підвищенню психологічної
культури учасників навчально-виховного процесу.
Городищенський районний учбовометодичний центр практичної
психології
2013-2015 роки
4. Забезпечити психологічний супровід допрофільного та профільного навчання
учнів.
Городищенський районний учбовометодичний центр практичної
психології
2013-2015 роки
5. Здійснювати профілактичну роботу з метою усунення факторів негативного
впливу освітнього середовища на розвиток особистості учня, психологічний
супровід процесу адаптації першокласників та п’ятикласників до нових умов
навчання.
Городищенський районний учбовометодичний центр практичної
психології
2013-2015 роки
6.Здійснювати корекційно – відновлювальну роботу з дітьми схильними до
девіантної поведінки, забезпечити навчально-виховні заклади району
інформаційно-профілактичними та методичними матеріалами для проведення
роботи з метою попередження агресивних проявів поведінки, раннього статевого
життя, насилля в шкільному середовищі.
Городищенський районний учбовометодичний центр практичної
психології
2013-2015 роки
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Розділ VІІ. Державно-громадське регулювання якості
загальної середньої освіти району.
1. Забезпечити постійний контроль за станом функціонування загальноосвітніх
навчальних закладів району, проведення атестаційної експертизи та тематичних
перевірок навчальних закладів.
Відділ освіти райдержадміністрації
2013-2015 роки
2. Постійно проводити вимірювання рівня знань школярів у ході вивчення питання
якості надання освітніх послуг. Здійснювати аналіз та узагальнення даних про
умови та якість навчання і виховання учнів у освітніх округах.
Відділ освіти райдержадміністрації,
Районний методичний кабінет,
керівники навчальних закладів
2013-2015 роки
3. Забезпечити аналіз діяльності адміністрацій навчальних закладів щодо створення
оптимальної системи планування роботи та забезпечення реалізації прав громадян
на здобуття якісної загальної середньої освіти.
Відділ освіти райдержадміністрації,
Районний методичний кабінет,
керівники навчальних закладів
2013-2015 роки
4. Щорічно вивчати стан організації та результативність інноваційної та дослідноекспериментальної діяльності навчальних закладів та педагогічних працівників
загальноосвітніх навчальних закладів району.
Районний методичний кабінет
2013-2015 роки
5. Щорічно проводити І (шкільний) та ІІ (районний) етапи Всеукраїнських
учнівських олімпіад з базових дисциплін, забезпечити підготовку та участь
переможців у ІІІ (обласному) етапі олімпіад.
Відділ освіти райдержадміністрації,
Районний методичний кабінет,
керівники навчальних закладів
2013-2015 роки
6. Щорічно проводити районний етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науководослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України та забезпечити
участь переможців у ІІІ (обласному) етапі.
Відділ освіти райдержадміністрації,
Районний методичний кабінет,
керівники навчальних закладів
2013-2015 роки
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7. Щорічно проводити районне свято «Обдаровані учні», забезпечити
нагородження грамотами та преміями переможців районних, обласних,
Всеукраїнських, Міжнародних учнівських олімпіад і конкурсів.
Відділ освіти райдержадміністрації,
Районний методичний кабінет,
керівники навчальних закладів
2013-2015 роки
8. Проводити роботу у напрямку приведення у відповідність навчальних кабінетів
закладів освіти вимогам Положення про навчальний кабінет.
Відділ освіти райдержадміністрації,
Районний методичний кабінет,
керівники навчальних закладів
2013-2015 роки
9. Здійснити придбання обладнання кабінетів з природничо-математичних
дисциплін для загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступенів.
Відділ освіти райдержадміністрації,
2013-2015 роки
Розділ VІІІ. Розвиток навчально - матеріальної бази.
1. Газифікувати Орловецьку ЗОШ І-ІІІ ступенів та Калинівський НВК.
Відділ освіти райдержадміністрації,
2013-2015 роки
2. Здійснити реконструкцію котелень, заміну котлів опалення у Вільшанській ЗОШ
І-ІІІ ступенів та у Вільшанській ЗОШ І-ІІ ступенів.
Відділ освіти райдержадміністрації,
2013-2015 роки
3. Провести капітальний ремонт приміщень шкільних харчоблоків та їдалень, заміну
електромереж силового призначення та мереж освітлення з встановленням
енергозберігаючих та безпечних приладів.
Відділ освіти райдержадміністрації,
2013-2015 роки
4. Продовжити заміну застарілих дерев’яних блоків на металопластикові.
Відділ освіти райдержадміністрації,
2013-2015 роки
5. Здійснити заміну застарілих водопровідних та каналізаційних мереж, насосного
обладнання та запірної арматури.
Відділ освіти райдержадміністрації,
2013-2015 роки
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6. Забезпечити проведення капітальних та поточних ремонтів загальноосвітніх
шкіл. Здійснити капітальний ремонт даху Валявської ЗОШ І-ІІІ ступенів,
Городищенської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 та Петропавлівського НВК.
Відділ освіти райдержадміністрації, керівники
навчальних закладів,
2013-2015 роки
7. Здійснити придбання обладнання кабінетів з природничо-математичних
дисциплін для загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступенів.
Відділ освіти райдержадміністрації,
2013-2015 роки
Розділ ІХ. Обсяги та джерела фінансування програми.
Фінансування програми здійснюється за рахунок бюджетних видатків на
освіту району та інших позабюджетних джерел, не заборонених чинним
законодавством України.
№п/ Розділ програми
п
1.
2

3
4
5
6
7

8

Мережа загальноосвітніх
навчальних закладів
Навчальне
середовище,
сприятливе для здоров’я
учнів.
Освіта дітей з особливими
потребами
Інформатизація системи
загальної середньої освіти
Професійний
розвиток
педагогічних працівників
Психологічний супровід
освітнього процесу
Державно-громадське
регулювання
якості
загальної середньої освіти
району
Розвиток навчально матеріальної бази
ВСЬОГО

2013
рік
(тис.грн)

118,4

2014
2015
Разом
рік
рік
(тис.грн)
(тис.грн)
(тис.грн)
В межах бюджетного асигнування
130,0

130,0

378,4

В межах бюджетного асигнування
-

60,0

60,0

120,0

В межах бюджетного асигнування
-

10,0

10,0

10,0

В межах бюджетного асигнування

18,0

50,0

50,0

118,0

136,4

250,0

250,0

636,4

Керуючий справами районної ради

В.П. Шевченко

