Україна

ГОРОДИЩЕНСЬКА РАЙОННА РАДА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Рішення
Від 21 березня 2012 р.№12-2/VI
Про районну цільову програму
розвитку позашкільної освіти
на період до 2014 року.
Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 27.08. 2010 року №785 «Про
затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку позашкільної
освіти на період до 2014 року», на підставі розпорядження Городищенської
районної державної адміністрації від 26.01. 2012 р. № 29 «Про проект районної
цільової програми розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року», з метою
вдосконалення позашкільної освіти, створення додаткових можливостей
духовного, інтелектуального розвитку дітей, керуючись висновками постійної
комісії з питань охорони здоров’я, соціального захисту, освіти, культури,
інформаційної та молодіжної політики, туризму, фізичної культури і спорту
районна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити районну цільову програму розвитку позашкільної освіти на
період до 2014 року (далі – Програма), що додається.
2. Рекомендувати відділу освіти районної державної адміністрації та
позашкільним закладам району, що передбачені Програмою, забезпечити
виконання заходів реалізації.
3. Рекомендувати фінансовому управлінню районної державної адміністрації
при формуванні районного бюджету передбачити фінансування заходів
Програми.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної
ради з питань охорони здоров’я, соціального забезпечення, освіти, культури,
інформаційної та молодіжної політики, туризму, фізичної культури і спорту.
В.о. голови районної ради

О.О.Біба

Додаток
до рішення районної ради
від 21.03. 2012 р. №12-2/VI

Районна цільова програма
розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року
Загальна частина
Позашкільна освіта є складовою частиною безперервної освіти, яка
сприяє всебічному гармонійному розвитку особистості дитини, її соціальної
адаптації та самореалізації в суспільстві. У системі освіти району на даний
час функціонує 3 позашкільних навчальних заклади: районний Будинок
дітей та юнацтва, районна станція юних туристів, дитячо-юнацька спортивна
школа, якими охоплено близько 30 відсотків дітей шкільного віку.
Матеріально-технічна база позашкільних навчальних закладів району
застаріла, приміщення потребують ремонтів, забезпечення періодичною та
методичною літературою.
Мета Програми
Метою районної цільової програми розвитку позашкільної освіти на
період до 2014 року (далі – Програма) є вдосконалення позашкільної освіти
шляхом надання
підтримки та
забезпечення
розвитку, створення
додаткових можливостей для духовного, інтелектуального і фізичного
розвитку осіб, які бажають здобути позашкільну освіту.
Завдання Програми
Заходами Програми передбачено відкриття відділення Малої Академії
наук, проведення ремонтних робіт. Потребують оновлення і сучасні методи
навчання. Позашкільні навчальні заклади потребують оснащення
універсальними навчально-комп"ютерними комплексами.
Гострою залишається проблема фінансування масових заходів, які
організовуються позашкільними навчальними закладами на рівні району, та
участі їх вихованців у різного рівня фестивалях, конкурсах, змаганнях та
турнірах.
Програмою передбачено заходи щодо забезпечення підготовки та
підвищення кваліфікації педагогічних працівників позашкільних закладів
району.
Завдання і заходи з виконання Програми визначені у додатку.
Програму заплановано виконати до 2014 року.

Очікувані результати, ефективність Програми
Виконання Програми сприятиме: збереженню та розвитку мережі
позашкільних навчальних закладів району, зміцненню їх матеріальнотехнічної бази, підвищенню якості
позашкільної освіти, створенню
сприятливих умов для забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних
працівників системи позашкільної освіти, піднесення статусу вихованців
позашкільних навчальних закладів шляхом їх участі у міжнародних,
всеукраїнських, обласних конкурсах, фестивалях, турнірах та змаганнях.
Обсяги та джерела фінансування
Контроль за виконанням заходів Програми здійснює відділ освіти
райдержадміністрації.
Виконавці Програми щорічно до 15 грудня інформують відділ освіти
райдержадміністрації про стан виконання Програми.
Узагальнену інформацію про хід та результати виконання Програми
відділ освіти райдержадміністрації подає щорічно до 25 грудня Головному
управлінню освіти і науки облдержадміністрації та райдержадміністрації,
яка інформує районну раду до 15 січня .
Керуюча справами районної ради

Т.М. Горідько

Додаток
до районної цільової програми
розвитку позашкільної освіти
на період до 2014 року
Завдання і заходи
з виконання районної цільової програми розвитку позашкільної освіти на період
до 2014 року
Найменування
завдання
1.Упорядкування та
розвиток мережі
позашкільних
навчальних закладів
шляхом:
створення умов щодо
роботи з обдарованою
молоддю

збереження мережі
позашкільних
навчальних закладів (у
тому числі центрів
патріотичного
виховання) та створення
їх філій

2. Створення умов для
доступності молоді до
якісної позашкільної
освіти шляхом:
поліпшення
матеріально-технічної
бази позашкільної освіти

Найменування
показника

Значення показника
усього
2012 2013

кількість
відділень
Малої академії
наук

1

1

кількість
гуртків, груп та
інших
об"єднань

6

2

2

кількість
позашкільних
навчальних
закладів, у яких
модернізована
матеріальнотехнічна база

3

1

1

2014

Найменування
заходу

Виконавець
заходу

розширення мережі
гуртків районного
територіального
відділення Малої
академії наук,
удосконалення їх роботи

відділ освіти РДА,
районна станція
юних туристів

2

1) створення мережі
гуртків, груп та інших
творчих об"єднань
позашкільних
навчальних закладів на
базі загальноосвітніх
навчальних закладів

відділ освіти РДА,
позашкільні
навчальні заклади:
- районний
Будинок дітей та
юнацтва;
- районна станція
юних туристів;
- дитяча юнацька
спортивна школа

1

1) забезпечення
проведення модернізації
навчальної, матеріальнотехнічної бази
позашкільних
навчальних закладів,
оснащення сучасним
обладнанням

Відділ освіти,
позашкільні
навчальні заклади:
- районний
Будинок дітей та
юнацтва;
- районна станція
юних туристів;
- дитяча юнацька
спортивна школа

проведення
регіональних заходів
з дітьми та молоддю
за напрямами
позашкільної освіти

кількість
придбаних
примірників
навчальних і
наочних
посібників,
одиниць

75

25

25

25

2) забезпечення
позашкільних
навчальних
закладів
навчальними та
наочними
посібниками з
питань
позашкільної
освіти

відділ освіти,
позашкільні
навчальні
заклади:
- районний
Будинок дітей
та юнацтва;
- районна
станція юних
туристів;
- дитяча
юнацька
спортивна
школа

кількість
позашкільних
навчальних
закладів, що
будуть
оснащені
універсальними
навчальнокомп"ютерними
комплексами

1

-

1

-

3) оснащення
позашкільних
навчальних
закладів
універсальними
навчальнокомп"ютерними
комплексами

Відділ освіти
РДА

кількість
позашкільних
навчальних
закладів, що
будуть
підключені до
Інтернету

1

1

4) підключення
позашкільних
навчальних
закладів до
Інтернету,
створення
об"єднання
позашкільних
навчальних
закладів в
Інтернеті

Відділ освіти
РДА, дитячоюнацька
спортивна
школа

кількість
регіональних
заходів

30

10

10

10

5) проведення
регіональних
масових заходів
з дітьми та
молоддю за
напрямами
позашкільної
освіти, у тому
числі:

Відділ освіти
РДА,
позашкільні
навчальні
заклади:
- районний
Будинок дітей
та юнацтва;
- районна
станція юних
туристів;
- дитяча
юнацька
спортивна
школа

3

1

1

1

проведення І та
ІІ етапів
Всеукраїнського
конкурсузахисту науководослідницьких
робіт учнівчленів Малої
академії наук

Відділ освіти
РДА, , районна
станція юних
туристів

6

проведення
комплексних
екскурсійних програм
для дітей і молоді
3. Підвищення рівня
навчального,
навчальнометодичного та
науковометодичного
забезпечення
позашкільних
навчальних закладів
шляхом:
розроблення
навчальних програм і
навчальнометодичних
посібників для
позашкільних
навчальних закладів

придбання:
- наукової та
навчально-методичної
літератури для
позашкільних
навчальних закладів

3

1

1

1

проведення
регіонального
етапу
Всеукраїнського
конкурсу
учнівських
досліджень у
галузі науки та
техніки

Відділ освіти
РДА, , районна
станція юних
туристів,
районний
Будинок дітей
та юнацтва

3

1

1

1

Відділ
освіти,
РБДЮ

проведення
комплексних
екскурсійних
програм для
дітей і молоді

6

2

2

2

проведення
регіональних
зборів лідерів
учнівського
самоврядування
6) проведення
комплексних
екскурсійних
програм для
дітей і молоді

кількість
оновлених баз
даних
навчальнометодичної
літератури

1

1

1) оновлення
бази даних
навчальнометодичної
літератури з
питань
позашкільної
освіти

відділ
освіти,
позашкільні
навчальні
заклади

кількість
електронних
бібліотек
навчальнометодичної
літератури, які
будуть
створені

1

1

2) створення
електронної
бібліотеки
навчальнометодичної
літератури з
питань
позашкільної
освіти

відділ
освіти,
позашкільні
навчальні
заклади

кількість
конкурсів
науковометодичних
розробок

3

1

1

3) проведення
конкурсів
науковометодичних
розробок з
питань
позашкільної
совіти

відділ
освіти,
позашкільні
навчальні
заклади

кількість
екземплярів
навчальнометодичної
літератури,
одиниць

30

10

10

1) забезпечення
придбання
наукової та
навчальнометодичної
літератури

відділ
освіти,
позашкільні
навчальні
заклади

1

10

відділ
освіти,
райСЮТ

7
кількість
екземплярів
навчальнометодичної
фахової преси,
одиниць
кількість
позашкільних
навчальних
закладів, у
яких
вивчатиметься
досвід роботи

21

6

7

8

2) проведення
підписки
фахових видань

відділ
освіти,
позашкільні
навчальні
заклади

3

1

1

1

1) вивчення та
поширення
кращого досвіду
роботи з питань
позашкільної
освіти

відділ
освіти,
позашкільні
навчальні
заклади

кількість
семінарів,
конференцій

3

1

1

1

2) проведення
семінарівпрактикумів з
питань
позашкільної
освіти

відділ
освіти,
позашкільні
навчальні
заклади

кількість
семінарівпрактикумів

12

4

4

4

конкурсів

кількість
конкурсів
майстерності
педагогічних
працівників

3

1

1

1

4. Створення
міжгалузевої системи
підготовки
(перепідготовки)
педагогічних кадрів

рівень
забезпечення,
відсотків

45

15

15

15

вивчення,
узагальнення та
поширення кращого
досвіду роботи з
позашкільної освіти
проведення:
науково-практичних
конференцій,
семінарів, засідань за
круглим столом з
питань позашкільної
освіти

Керуюча справами районної ради

3) проведення
конкурсів
майстерності
педагогічних
працівників
позашкільних
навчальних
закладів
"Джерело
творчості"
1) забезпечення
підготовки та
підвищення
кваліфікації
педагогічних
працівників
позашкільних
навчальних
закладів

відділ
освіти,
позашкільні
навчальні
заклади
відділ
освіти,
позашкільні
навчальні
заклади

відділ
освіти,
позашкільні
навчальні
заклади

Т.М. Горідько

