Україна

ГОРОДИЩЕНСЬКА РАЙОННА РАДА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Рішення
Від 21 березня 2012 р. №12-3/VI
Про районну програму підвищення
якості шкільної природничо-математичної
освіти на період до 2015 року.
Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Указу Президента України від 30.09. 2010 р. №926/2010 «Про
заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні»,
постанови Кабінету Міністрів України від 13.04. 2011 р. №561 «Про
затвердження Державної цільової соціальної програми підвищення якості
шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року»,
розпорядження районної державної адміністрації від 26.01. 2012 року №28
«Про проект районної програми підвищення якості шкільної природничоматематичної освіти на період до 2015 року», висновків постійної комісії з
питань охорони здоров’я, освіти, культури, інформаційної та молодіжної
політики,туризму, фізичної культури і спорту районна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити районну програму підвищення якості шкільної
природничо-математичної освіти на період до 2015 року (далі –
Програма), що додається.
2. Рекомендувати районній державній адміністрації передбачити річні
обсяги фінансування заходів Програми при формуванні районного
бюджету.
3. Відділу освіти районної державної адміністрації щорічно до 15 січня
надавати районній раді узагальнену інформацію про хід виконання
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. №12-3/VI
РАЙОННА ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ШКІЛЬНОЇ
ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ НА ПЕРІОД
ДО 2015 РОКУ
Мета і завдання Програми
Програму розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 13.04.2011 №561 «Про затвердження Державної цільової
соціальної програми підвищення якості шкільної природничо-математичної
освіти на період до 2015 року».
Метою програми є розроблення механізму стійкого інноваційного
розвитку природничо-математичної освіти в регіоні та його застосування у
шкільній практиці.
Для досягнення мети необхідно виконати такі завдання:
модернізувати систему освіти району щодо подолання диспропорцій та
забезпечення

збалансованості

кількісного

співвідношення

навчальних

закладів на вивченні природничо-математичних, суспільно-гуманітарних та
оздоровчо-технологічних дисциплін; поліпшити матеріально-технічну та
методичну бази загальноосвітніх навчальних закладів з природничоматематичних предметів;
підвищити рівень професійної компетентності вчителя;
підвищити якість природничо-математичної освіти;
організувати системний моніторинг якості природничо-математичної
освіти, розробити модель оцінювання роботи загальноосвітнього навчального
закладу щодо організації безперервної природничо-математичної освіти;
Заходи з виконання Програми наведені у додатку.

Очікувані результати виконання Програми
Виконання Програми дасть змогу:
поліпшити якість шкільної природничо-математичної освіти;
зміцнити матеріально-технічну та навчально-методичну базу загальноосвітніх
навчальних закладів;
застосувати новітні інформаційно-комунікаційні технології під час вивчення
предметів природничо-математичного циклу;
створити умови для подальшого розвитку інтересу учнівської молоді до
природничо-математичних наук;
забезпечити розвиток системи перепідготовки та підвищення кваліфікації
педагогічних кадрів загальноосвітніх навчальних закладів.
Джерела фінансування Програми
Матеріально-технічні ресурси визначаються реальними потребами розвитку
району на 2012 - 2015 роки відповідно до санітарно-гігієнічних норм і правил з
урахуванням типового переліку обов'язкового навчального обладнання.
Орієнтовний обсяг фінансування заходів Програми становить 345,1 тис. грн.
Обсяг фінансування Програми визначається щорічно під час складання проекту
місцевого бюджету у межах видатків, передбачених головним розпорядникам
коштів, відповідальним за виконання завдань і заходів Програми, та інших
джерел, не заборонених законодавством.
Механізм реалізації Програми та контроль за її виконанням
Контроль

за

виконанням

заходів

Програми

здійснює

відділ

освіти

Городищенської райдержадміністрації.
Узагальнену інформацію про хід та результати виконання Програми відділ освіти
Городищенської райдержадміністрації подає щорічно до 15 січня районній
державній адміністрації, районній раді та Головному управлінню освіти та науки
облдержадміністрації.
Керуюча справами районної ради

Т.М. Горідько
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Кількість найменувань
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Модернізація матеріально – технічної
та метод методичної бази загальноосвітніх
навчальних закладів

Найменування завдання

Заходи з виконання районної програми підвищення якості шкільної природничо – математичної освіти на період
до 2015 року
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1) Забезпечення
загальноосвітніх навчальних
закладів фаховими
періодичними виданнями

2) Оновлення фонду шкільних
бібліотек сучасною навчальнометодичною літературою,
сучасною навчальною,
науково- популярною та
довідковою літературою
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3) Оснащення сучасним
обладнанням (апаратура,
прилади, пристрої,
пристосування тощо)
навчальних кабінетів хімії,
біології, фізики, географії та
математики

1

Райдержадміністрація

Районний
бюджет

Разом за завдання 1

170,1 тис.

244,1 тис.

2. Перепідготовка
підвищення
кваліфікації
педагогічних та
науково – педагогічних
працівників
Разом за завдання 2
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3.Підвищення
якості
природничо –
математичної
освіти

Ство
рення
класів

40

10

12

8

10
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1) Створення класів (груп)
профільного навчання з
природничо – математичних
предметів

Райдержадміністрація

2) Проведення олімпіад,
турнірів, конкурсів, фестивалів
тощо з природничо –
математичних предметів з
метою заохочення до їх
вивчення

Райдержадміністрація

Районний
бюджет
20 тис.

Районний
бюджет

24 тис.

Разом за завданням 3
44 тис.

4. Проведення
моніторингу
якості
природничо –
математичної
підготовки

7

24

6

6

6

6

Проведення аналізу викладання
та оцінювання якості знань з
природничо -математичних
предметів за результатами
зовнішнього незалежного
оцінювання (міжнародного,
всеукраїнського, регіонального)
і моніторингових досліджень
якості природничо –
математичної освіти

Райдержадміністрація

Разом за завданням 4
Усього за програмою

Керуюча справами районної ради

Районний
бюджет

27 тис.

27 тис.
345,1 тис.

Т.М. Горідько

