Україна

ГОРОДИЩЕНСЬКА РАЙОННА РАДА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Рішення
Від 21 березня 2012 р.№12-5/VI
Про районну програму впровадження
у навчально-виховний процес
загальноосвітніх закладів
інформаційно-комунікаційних технологій
«Сто відсотків» на період до 2015 року.

1.

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», розпорядження Городищенської районної державної адміністрації
від 23.02. 2012 року №77 «Про проект районної програми впровадження у
навчально-виховний процес загальноосвітніх закладів інформаційнокомунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року»,
керуючись висновками постійної комісії з питань охорони здоров’я,
соціального забезпечення 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 впровадження у навчально-виховний процес
загальноосвітніх закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто
відсотків» на період до 2015 року (далі – Програма), що додається.
2. Визнати відповідальним за виконання завдань та заходів Програми відділ
освіти районної державної адміністрації.
3. Рекомендувати фінансовому управлінню районної державної адміністрації
забезпечити фінансування видатків Програми на відповідний рік.
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
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Додаток
до рішення районної ради
від 21.03. 2012 р. №12-5/VI
РАЙОННА ПРОГРАМА ВПРОВАДЖЕННЯ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ
ПРОЦЕС ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
“СТО ВІДСОТКІВ” НА ПЕРІОД ДО 2015 РОКУ
Мета Програми

Метою Програми є впровадження у навчально-виховний процес
загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій,
створення умов для поетапного переходу до нового рівня освіти на основі
зазначених технологій.
Визначення оптимального варіанта розв’язання проблеми
Можливі два варіанти розв’язання проблеми, що передбачають:
перший (обмежений) - вирішення питань на рівні благодійних внесків на
рахунок загальноосвітніх навчальних закладів без відповідної підтримки;
другий (оптимальний) - розроблення і затвердження районної цільової
програми з відповідною ресурсною та фінансовою підтримкою з районного
бюджету, виконання якої забезпечить послідовність, наступність, системність у
вирішенні питань впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх
навчальних закладів нових технологій навчання.
Найбільш ефективним є другий варіант.
Шляхи і способи розв’язання проблеми
Проблему передбачається розв’язати шляхом:
- оновлення змісту, форм і методів викладання навчального предмета
“Інформатика”;
- забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів сучасними навчальними
комп’ютерними комплексами та системними і прикладними програмними
продуктами;
- надання загальноосвітнім навчальним закладам швидкісного доступу до
Інтернету з використанням сучасних технологій під’єднання для високоефективного
доступу до освітніх ресурсів;
- удосконалення системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних
кадрів у сфері впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчальновиховний процес, забезпечення стовідсоткового володіння такими знаннями усіма
педагогічними працівниками;
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- створення системи дистанційного навчання для дітей з обмеженими
можливостями та для дітей, які перебувають на довготривалому лікуванні;
- створення системи веб-сайтів усіх загальноосвітніх навчальних закладів для
висвітлення кращих освітніх надбань, підтримки колективної та індивідуальної
комунікації, формування мережних професійних об’єднань;
- забезпечення відповідного рівня підвищення кваліфікації
вчителів у
міжкурсовий період через семінарську перепідготовку, інші форми методичної
роботи на рівні районного методичного кабінету шляхом застосування сучасного
електронного зв’язку та інформаційно-комунікаційних технологій;
- використання в роботі відділу освіти районної державної адміністрації
програмних продуктів, які забезпечують ефективність розподілу і облік фонду
підручників для загальноосвітніх шкіл району;
- формування єдиного освітнього середовища, забезпечення інформаційної
інтеграції освітніх ресурсів, інформаційної безпеки та централізованого
фільтрування несумісного з навчальним процесом контенту.
Програма передбачена на період до 2015 року.
Завдання і заходи Програми
Основними завданнями Програми є:
- оснащення загальноосвітніх навчальних закладів засобами інформаційнокомунікаційних технологій;
- створення відкритої мережі освітніх ресурсів;
- оновлення змісту, форм і методів навчання інформатики;
- підготовка та підвищення рівня кваліфікації вчителів.
Завдання і заходи з виконання Програми наведені у додатку 1.
Очікувані результати виконання Програми
Виконання Програми дасть змогу:
- поліпшити якість шкільної освіти, створити механізм її стійкого інноваційного
розвитку, варіативності та індивідуалізації навчання;
- забезпечити загальноосвітні навчальні заклади доступом до глобальних
інформаційних ресурсів з використанням високошвидкісних каналів;
- забезпечити доступ учнів і вчителів загальноосвітніх навчальних закладів до
високоякісних локальних і мережних освітніх інформаційних ресурсів;
- створити та використовувати у навчальному процесі сучасні електронні
навчальні матеріали та організувати ефективний доступ до них через Інтернет;
- створити умови для здобуття повноцінної освіти, соціальної адаптації та
реабілітації дітей з обмеженими можливостями і дітей, які перебувають на
довготривалому лікуванні;
- сформувати дистанційну систему виявлення обдарованих учнів, налагодити їх
ефективний електронний зв’язок з провідними фахівцями та вченими;
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- забезпечити розвиток інформаційної взаємодії та інтеграцію загальноосвітніх
навчальних закладів у світовий інформаційний освітній простір.
Очікувані результати виконання Програми наведені у додатку 2.
Обсяги та джерела фінансування Програми
Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 850 тис. грн..
Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час складання проекту
районного бюджету на відповідний рік у межах видатків, передбачених головному
розпорядникові бюджетних коштів, відповідальному за виконання завдань і заходів
Програми - відділу освіти районної державної адміністрації.
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

Додаток
до районної програми впровадження
у навчально-виховний процес
загальноосвітніх навчальних закладів
інформаційно-комунікаційних технологій
«Сто відсотків» на період до 2015 року

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання районної програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів
інформаційно-комунікаційних технологій “Сто відсотків” на період до 2015 року
Найменування Найменування
Значення показника
завдання
показника усього
за роками

1.Забезпечення кількість
засобами
вчителів на
інформаційно- один
комунікаційних комп’ютер
технологій
навчальнокількість
виховного
учнів на один
процесу
комп’ютер
Кількість, шт..
Кількість, шт.
Кількість, шт..
Кількість, шт..

Найменування заходу

Головний
Джерела
Прогнозний У тому числі за роками
розпорядник
фінансування
обсяг
2012 2013 2014 2015
бюджетних (обласний, місцевий фінансових
коштів
бюджет, інші)
ресурсів для
виконання
завдань, тис.
гривень

2012 2013 2014 2015
І. Оснащення загальноосвітніх навчальних закладів засобами інформаційно-комунікаційних технологій
5,3
5,1
4,8
4,5 1) створення на базі шкільних
Райдержадмі Районний бюджет
84 тис.
методичних кабінетів робочих
ністрація
місць для вільного доступу до
електронних інформаційних
ресурсів
13
12,2 11,4 10,5 2) забезпечення загальноосвітніх Райдержадмі Районний бюджет
210 тис.
навчальних закладів
ністрація
комп’ютерною технікою
4
1
1
1
1 3) забезпечення шкільних
Райдержадмі Районний бюджет
12 тис.
бібліотек сучасною
ністрація
комп’ютерною, копіювальною
5
1
1
1
2 технікою та програмними
4 тис.
засобами інформаційнокомунікаційних технологій
4
1
1
1
1 4) оснащення районного
Райдержадмі Районний бюджет
20 тис.
інформаційно-ресурсного центру ністрація
сучасною комп’ютерною технікою
4
1
1
1
1 5) оснащення районного
Райдержадмі Районний бюджет
8 тис.
інформаційно-ресурсного центру ністрація
ліцензійним системним,
включаючи комплексну систему

12,0

18,0

24,0

30,0

24,0

43,0

61,0

82

3,0

3,0

3,0

3,0

1,0

1,0

1,0

1,0

5,0

5,0

5,0

5,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2

Кількість, шт..

2.Надання
Кількість
загальноосвіт- шкіл,
нім навчальним ресурсних
закладам
центрів, які
швидкісного
мають
доступу до
широкомуІнтернету
говий доступ
до Інтернету,
(відсотків)
Разом за
розділом І
Створення
системи
дистанційної
підтримки
навчання дітей
з особливими
потребами та
дітей, які
перебувають на
довготривалому
лікуванні
Разом за
розділом ІІ
у тому числі

1. Створення
освітнього
порталу для

Кількість
дітей,
залучених до
дистанційного
навчання,
(відсотків
відповідно до
потреби)

Кількість
вчителів,
залучених до

6

100

2

96

1

100

2

-

1

захисту інформації та
педагогічним програмним
забезпеченням
6) оснащення шкільних
методичних кабінетів ліцензійним
системним, включаючи
комплексну систему захисту
інформації та педагогічним
програмним забезпеченням
1) користування широкосмуговим
доступом до Інтернету

Райдержадмі Районний бюджет
ністрація

12 тис.

4,0

2,0

4,0

2,0

Райдержадмі Районний бюджет
ністрація

2 тис.

1,0

1,0

-

-

8 тис.

2,0

2,0

2,0

2,0

8 тис.

2,0

2,0

2,0

2,0

4 тис.
4 тис.

1,0
1,0

1,0
1,0

1.0
1.0

1,0
1,0

350 тис.

80,
0

85,
0

90,0

95,0

-

352 тис.

60

100

24

25

36

25

48

ІІ. Створення відкритої мережі освітніх ресурсів
1) організація навчання з
Райдержад- Місцевий, обласний
використанням дистанційних
міністрація бюджети, інші
технологій навчання для
отримання повноцінної освіти,
соціальної адаптації та реабілітації
60 дітей з особливими потребами та
дітей, які перебувають на
довготривалому лікуванні

Районний бюджет
інші джерела
ІІІ. Підготовка та підвищення рівня кваліфікації вчителів
25
25 1) упровадження системи
Райдержад- Районний бюджет
сучасних курсів підвищення
міністрація
кваліфікації вчителів різного рівня

3
безперервного
підвищення
кваліфікації
вчителів у між
курсовий
період

навчання у
міжкурсовий
період,
(відсотків)

(очних та дистанційних) щодо
ефективного використання
інформаційно-комунікаційних
технологій у навчальновиховному процесі

2. Підготовка
підвищення
рівня
кваліфікації
вчителів та
інших
педагогічних
працівників

Кількість
вчителів, які
володіють
компетентністю в
інформаційнокомунікаційних
технологіях,
(відсотків)

100

25

25

25

25

1) упровадження системи
підвищення кваліфікації та
сертифікації з інформаційнокомунікаційних технологій

Райдержадміністрація

Районний бюджет

25 тис.

6,0

6,0

6,0

7,0

3. Підготовка
та підвищення
кваліфікації
вчителів
інформатики

Кількість
вчителів, які
пройшли
навчання на
тематичних
курсах,
(відсотків)

100

25

25

25

25

1) створення системи підвищення Райдержадкваліфікації вчителів інформатики міністрація
в міжатестаційний період з
використанням дистанційних
технологій

Районний бюджет

15 тис.

3,0

4,0

4,0

4,0

Усього за
розділом ІІІ
Усього за
програмою

Керуюча справами районної ради

390 тис
750 тис.

Т.М. Горідько

