МОСТИСЬКА РАЙОННА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ХІ сесія VІІ скликання

РІШЕННЯ
17 серпня 2017 року
м.Мостиська

№ 18

Про програму розвитку освіти
Мостищини на 2017-2020 роки
______________________________________________________

Розглянувши листа відділу освіти Мостиської районної державної
адміністрації від 14.08.2017 р.№580/01.14, відповідно до п.16 ст.43 Закону
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Мостиська районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити програму розвитку освіти Мостищини на 2017-2020 роки
(додається).
2. Відділу освіти Мостиської районної державної адміністрації інформувати
районну раду про хід виконання програми розвитку освіти Мостищини
щорічно за підсумками поточного року.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на депутатську комісію з
питань освіти, культури, охорони здоров'я, духовності, молодіжної
політики, спорту і туризму, міжрегіональних відносин, транскордонного
співробітництва, засобів масової інформації (З.Цвігула).

Голова районної ради

підпис

Володимир ГОРБАЦЬО

Затверджено
рішенням районної ради
від 17.08.2017 р.№18
Голова районної ради
Володимир ГОРБАЦЬО

Програма
розвитку освіти Мостищини
на 2017-2020 роки
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ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ОСВІТИ
МОСТИСЬКОГО РАЙОНУ
на 2017-2020 роки
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
Зміни в політичному, соціально-економічному житті нашої країни, зростаючі вимоги суспільства до якісної
освіти спонукають до радикальних реформ в освіті та до поступових кроків до її удосконалення.
Освіта є основою прогресу людства.
У зв’язку з цим перед освітянами стоять завдання формування в молодих українців таких якостей, як
прагнення до навчання впродовж життя, постійний пошук найкращих шляхів розв’язання життєвих проблем.
Робота освітян району впродовж останніх п’яти років була спрямована на задоволення освітніх потреб
громадян щодо здобуття повної загальної середньої освіти, забезпечення рівного доступу до якісної освіти.
Нові кроки в розвитку освіти будуть пов’язані з посиленням ролі місцевих органів виконавчої влади,
місцевого самоврядування, із залученням громадян до вирішення назрілих питань.
За останні роки в Мостиському районі, в контексті реформування освіти в Україні, здійснено ряд заходів,
спрямованих на структурну перебудову і стабільне функціонування освітянської галузі та її розвиток.
У системі освіти району функціонує 24 навчальні заклади:
6 ДНЗ – 144 вихованців;
1 ЗНЗ – ліцей – 240 учень;
8 ЗНЗ І-ІІ ст. - 495 учнів;
2 ЗНЗ І ст. – 58 учнів;
8 навчально-виховних комплексів – 960 учнів та 241 дошкільнят;
Програма розвитку освіти району на 2017-2020 роки передбачає реалізацію системного реформування галузі та
перспективи її вдосконалення і враховує особливості нашого краю, демографічну ситуацію та соціальні потреби
населення.
Пріоритетами розвитку освітньої галузі в районі визначено:
- особистісну орієнтацію освіти;
- створення рівних можливостей для здобуття якісної освіти;
- удосконалення системи безперервної освіти;
- впровадження сучасних інформаційних технологій;
- створення умов для професійної самореалізації педагогічних працівників;
- модернізація та зміцнення матеріально-технічної бази.
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Програма складається з 6 підпрограм, кожна з яких охоплює стратегічні напрямки розвитку освіти
Збереження і розвиток мережі дошкільних навчальних закладів, запровадження різних форм дошкільної освіти,
особливо в сільській місцевості, забезпечить підпрограма розвитку дошкільної освіти. Вона сприятиме підготовці
педагогів до використання особистісно - орієнтованих технологій, науково-методичному забезпеченню навчальновиховного процесу відповідно до сучасних вимог.
Підпрограма розвитку загальної середньої освіти має забезпечити оптимізацію мережі навчальних закладів
усіх типів з метою приведення їх у відповідність до потреб особистості та економічних можливостей району. Нею
також передбачається здійснення цілого ряду заходів щодо забезпечення рівного доступу до якісної освіти та
соціального захисту учасників навчально-виховного процесу.
Підпрограма “Обдаровані діти” на 2017–2020 роки має за мету продовжувати створення сприятливих умов
для відбору, навчання і виховання цих дітей, забезпечити цілісність процесу розвитку дитячої обдарованості,
систематизувати та пропагувати досвід педагогічних працівників, які працюють з обдарованими дітьми.
Заходи підпрограми “Шкільний автобус” спрямовані на забезпечення у сільській місцевості регулярного
безплатного підвезення до місць навчання і додому учнів та педагогічних працівників, підвищення освітнього рівня
сільського населення, раціональне використання кадрового потенціалу педагогічних працівників загальноосвітніх
навчальних закладів у сільській місцевості.
Значне місце у Програмі займає проблема інформатизації та комп’ютеризації навчальних закладів,
розширення мережі класів, під’єднаних до глобальної комп’ютерної мережі Інтернет, та впровадження комп’ютерноорієнтованих технологій у навчальний процес.
Підпрограма забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання з
природничо-математичних і технологічних дисциплін передбачає заходи щодо створення відповідних умов у
загальноосвітніх навчальних закладах при запровадженні інноваційних педагогічних технологій.
Оскільки дієвість та якість освітньої системи визначає учитель: від його професійного рівня, морально-етичних
якостей залежить реалізація освітньої політики, то у підпрограмі “Вчитель” міститься ряд заходів, спрямованих на
зменшення відтоку педагогічних кадрів із системи освіти, поповнення закладів випускниками нової генерації,
якнайповніший соціальний захист педагогічних працівників, створення умов для їх творчого та професійного
самовираження.
Особливістю Програми в цілому є врахування реальних фінансових можливостей, раціональне й ефективне
використання бюджетних асигнувань, залучення до реалізації її окремих заходів коштів спонсорів, меценатів,
фондів, інвестицій, надання додаткових освітніх послуг населенню за принципом “Громада для школи, школа для
громади”.
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Підпрограма
розвитку системи дошкільної освіти на 2017–2020 роки
Вступ
Дошкільна освіта - це система дошкільних навчальних закладів різних типів, які забезпечують у взаємодії з
сім’єю всебічний розвиток дітей, сприяють формуванню цінностей демократичного суспільства.
Закон України "Про дошкільну освіту" проголошує, що дошкільна освіта є обов'язковою первинною складовою
частиною системи безперервної освіти в Україні.
У районі функціонує 6 дошкільних навчальних закладів, 8 навчально-виховних комплексів «загальноосвітній
навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад». Усіма формами дошкільної освіти охоплено 458 дітей.
Основні завдання щодо вирішення проблем та розвитку дошкільної освіти в районі:
- продовження роботи щодо створення оптимальних організаційно-педагогічних умов для реалізації вимог
Базового компонента дошкільної освіти, підвищення її якості;
- здійснення заходів щодо комп’ютеризації (придбання сучасних навчальних комп’ютерів, мультимедійного
обладнання), забезпечення безперебійної роботи Інтернету;
- продовження роботи щодо поліпшення матеріально-технічних умов для функціонування дошкільних
навчальних закладів: забезпечення технологічним обладнанням, придбання навчально-ігрового обладнання та
дидактичного матеріалу, м’якого інвентаря тощо;
-організація якісного харчування дітей.
Мета
Розвиток системи дошкільної освіти району відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти та запитів
батьків.
Завдання
1. Збереження й розвиток мережі дошкільних навчальних закладів району та запровадження різних форм
дошкільної освіти, особливо у сільській місцевості.
2. Створення умов для всебічного розвитку дітей у дошкільних навчальних закладах різних типів.
3. Забезпечення готовності педагогів до використання особистісно орієнтованих технологій в галузі дошкільного
виховання.
4. Науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах
району відповідно до сучасних вимог.
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5. Покращення матеріально-технічного забезпечення дошкільних навчальних закладів.
6. Активізація науково-дослідної, експериментальної роботи; вивчення, узагальнення та пропагування
кращого педагогічного досвіду, наукових ідей.
Очікувані результати
І. Оптимізація мережі дошкільних навчальних закладів відповідно до потреб району.
2. Забезпечення якості дошкільної освіти: реалізація особистісно орієнтованої моделі, гармонійний та
різнобічний розвиток дітей, активна взаємодія з родинами.
3. Формування готовності працівників дошкільних навчальних закладів до роботи в умовах динаміки
освітніх процесів.
Фінансування
Фінансування підпрограми здійснюватиметься в межах асигнувань, передбачених в місцевих бюджетах, та
інших
джерел,
не
заборонених
законодавством.
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Основні заходи розвитку системи дошкільної освіти на 2017–2020 роки
№
з/п

Заходи

Відповідальні
виконавці

Термін
виконанн
я

Фінансове забезпечення
Районний
Місцеві
Позабюд
бюджет
бюджети -жетні
кошти

Розділ І. Формування та розвиток мережі дошкільних навчальних закладів
1.

Зберегти і розширити мережу дошкільних
навчальних закладів, зокрема в сільській місцевості.
При цьому особливу увагу звернути на:
- розширення мережі груп у дошкільних закладах;
- розширення мережі груп з короткотривалим
перебуванням дітей на базі загальноосвітніх шкіл в
тих населених пунктах, де відсутні дошкільні
заклади (з метою підготовки дітей 5-річного віку до
школи);
- проведення реорганізації загальноосвітніх
навчальних закладів, розміщених у сільській
місцевості, у навчально-виховні комплекси “
загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний
навчальний заклад”, відповідно до потреб
населення;
- створення груп компенсуючого типу при
дошкільних закладах для дітей з психофізичними
вадами з урахуванням фактичного стану здоров’я.

Сільські ради,
2017–
відділ освіти
2020
райдержадміністра
ції

У межах
кошторисн
их
призначень

У межах
кошторисн
их
призначень
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Розділ ІІ. Управління системою дошкільної освіти
Здійснювати облік дітей дошкільного віку відповідно сільські ради,
Щорічно
до Закону України “Про дошкільну освіту” та
відділ освіти
проводити роз’яснювальну роботу щодо здобуття
райдержадміністра
дітьми дошкільної освіти
ції
Здійснювати аналіз мережі, надання додаткових
Відділ освіти
Щорічно
освітніх послуг дошкільними навчальними
райдержадміністра
закладами та контроль за змістом їх діяльності
ції
Визначити базові дошкільні навчальні заклади з
Відділ освіти
2017 р.
питань упровадження особистісно орієнтованих
райдержадміністра
технологій навчання та виховання. Забезпечувати їх ції
відповідним навчальним обладнанням та
унаочненнями
Забезпечити роботу з резервом завідувачів
Відділ освіти
Щорічно
дошкільної освіти
райдержадміністра
ції
Проводити моніторинг здоров’я дітей дошкільного
Відділ освіти
Щорічно
віку та створити районну міжвідомчу наглядову
райдержадміністра
раду з питань удосконалення фізичного виховання
ції
та збереження здоров’я дітей дошкільного віку.
Організувати проходження курсів підвищення
кваліфікації для медичних працівників дошкільних
закладів
Забезпечити харчування дітей в дошкільних
сільські ради,
Щорічно
навчальних закладах відпровідно до чинного
відділ освіти
законодавства

Здійснювати відзначення кращих дошкільних
Відділ освіти
навчальних закладів за результатами їх діяльності та райдержадміністра

Постійно

-

-

-

-

У межах
кошторисн
их
призначень

У межах
кошторисн
их
призначень

-

-

У межах
кошторисн
их
призначень
-

У межах
кошторисн
их
призначень

У межах
кошторисн
их
призначень
У межах
кошторисн

У межах
кошторисн
их
призначень
У межах
кошторисн

+
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нагородження їх з нагоди святкових і ювілейних дат ції, сільські ради
8.

9.

Вишукати можливості для введення в штатний
розпис навчально-виховних комплексів та
дошкільних навчальних закладів посади практичних
психологів
Визначити базові дошкільні навчальні заклади з
питань упровадження інноваційних технологій
навчання

Райдержадміністра
ція, міська,
селищна та
сільські ради
Відділ освіти
райдержадміністра
ції

20172020рр.

Січень
2018р.

10 Практикувати заохочення для педагогічних
.
працівників дошкільних навчальних закладів за
інноваційну діяльність

1.

2.

3.

4.

Райдержадміністра Щорічно
ція, міська,
селищна та
сільські ради
Розділ ІІІ. Удосконалення методичної роботи
Активізувати співпрацю з педагогічними
Відділ освіти
2017–
працівниками інших районів області: проводити
райдержадміністра 2020
семінари, дні відкритих дверей
ції

их
призначень
У межах
кошторисн
их
призначень
У межах
кошторисн
их
призначень
У межах
кошторисн
их
призначень

их
призначень
У межах
кошторисн
их
призначень
У межах
кошторисн
их
призначень
У межах
кошторисн
их
призначень

-

-

Розробити модель упровадження особистісно
орієнтованого підходу в системі методичної роботи
з педагогічними працівниками дошкільних
навчальних закладів
Забезпечити підготовку щорічних методичних
рекомендацій щодо організації навчальновиховного процесу в дошкільних закладах

Відділ освіти
2017–
райдержадміністра 2020
ції

-

-

Відділ освіти
Щорічно
райдержадміністра
ції

-

-

Продовжити друкування матеріалів з питань
організації, змісту та різних форм методичної
роботи

Відділ освіти
Постійно
райдержадміністра
ції

-

-
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5.

7

8

1.

2.

3.

4.

Проводити районні конкурси педагогічної
майстерності серед завідувачів, вихователів,
інструкторів фізичного виховання, практичних
психологів та інших працівників
Проводити районні науково-практичні конференції

– // –

2017–
2020

Відділ освіти
Щорічно
райдержадміністра
ції

-

У межах
кошторисн
их
призначень
-

-

Модернізувати зміст методичної роботи з
Відділ освіти
Постійно
працівниками дошкільних установ з урахуванням
райдержадміністра
тенденцій розвитку освіти, рівнів кваліфікації,
ції
професійних запитів
Розділ ІV. Господарська діяльність та зміцнення матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів
Провести капітальні ремонти дошкільних
Відділ освіти
2017–
У межах
У межах
навчальних закладів відповідно до попереднього
райдержадміністра 2020
кошторисн кошторисн
обстеження їх стану до потреб з врахуванням
ції, та сільські ради
их
их
енергозберігаючих технологій
призначень призначень
Здійснювати заходи щодо зміцнення матеріальноВідділ освіти
2017–
У межах
У межах
технічної бази дошкільних закладів. Зокрема,
райдержадміністра 2020
кошторисн кошторисн
забезпечити дошкільні навчальні заклади ігровим
ції, та сільські
их
их
матеріалом та спортивним інвентарем згідно з
ради
призначень призначень
діючими вимогами
Здійснити заходи щодо обладнання тіньових навісів
– // –
2017–
У межах
У межах
та спортивних майданчиків
2020
кошторисн
кошторисн
их
их
призначень призначень
Здійснити ремонт та придбання необхідного
– // –
2017–
У межах
У межах
технологічного обладнання для їдалень, медичної
2020
кошторисн кошторисн
апаратури
их
их
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5.

Забезпечувати всі дошкільні навчальні заклади
сучасною комп’ютерною технікою та необхідною
навчально-методичною літературою

– // –

2017–
2020

призначень

призначень

У межах
кошторисн
их
призначень

У межах
кошторисн
их
призначень
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Підпрограма розвитку загальної середньої освіти
на 2017 - 2020 роки
Вступ
Модернізація системи освіти в Україні спрямована на демократизацію, гуманізацію та підвищення її якості через
інноваційну діяльність у навчальному та виховному процесі. Забезпечення гарантованого конституційного права кожного
громадянина на доступність і безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти – обов’язок усіх гілок влади
При розробці підпрограми враховано стан та тенденції розвитку освіти в районі, особливості функціонування
кожного навчального закладу, забезпечення якості надання освітніх послуг.
На даний час в районі функціонує 19 загальноосвітніх навчальних закладів, із них: 1 ЗНЗ-ліцей, 8 ЗОІІІ І-ІІ
ступенів, 2 ЗОШ І ступеня, 8 НВК; в яких навчається 1753 учнів. Існуюча мережа навчальних загальноосвітніх закладів не
в повній мірі відповідає потребам населення, особливо у сільській місцевості. Спостерігається постійне скорочення
контингенту учнів, а це веде до значного підвищення вартості навчання одного учня.
Існуюча матеріально-технічна база шкіл потребує значного покращення. Є цілий ряд проблем в організації
навчального процесу в малокомплектних школах. Більш ефективною має бути робота з дітьми, що потребують
соціального захисту.
Мета
Основною метою підпрограми є створення умов для реалізації гарантованого конституційного права кожного
громадянина на доступність і безоплатність здобуття якісної загальної середньої освіти, розвиток і творча самореалізація
особистості
Завдання
Досягнення поставленої мети передбачається здійснити шляхом вирішення таких завдань:
приведення змісту освітньої діяльності загальноосвітнього закладу у відповідність із діючими актами в галузі
освіти, концептуальними положеннями, нормами, правилами і засадами громадянського суспільства, місцевих умов;
упорядкування мережі загальноосвітніх навчальних закладів відповідно до потреб населення та демографічної
ситуації у районі;
забезпечення умов щодо підготовки шкільної молоді до свідомого вибору майбутньої професії;
створення умов для рівного доступу до якісної освіти усіх верств населення, враховуючи наступність,
безперервність та безоплатність загальної середньої освіти;
забезпечення відкритого характеру освіти та можливість щодо повної реалізації здібностей, запитів кожної
особистості, її соціальний захист.
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Очікувані результати
Виконання даної програми дозволить досягти таких результатів:
- створити рівні умови для реалізації прав та інтересів молоді щодо отримання якісної повної загальної середньої
освіти;
- удосконалити мережу загальноосвітніх навчальних закладів відповідно до демографічної ситуації та місцевих умов;
- значно покращити матеріально-технічну базу навчальних закладів та привести її до сучасних вимог;
- впровадити у навчальний процес новітні освітні технології та сучасні методи навчання; забезпечити соціальний
захист всіх учасників навчального процесу.
Фінансування
Фінансування підпрограми здійснюватиметься в межах асигнувань, передбачених у районному та місцевих
бюджетах та з інших джерел, не заборонених законодавством.
Районна державна адміністрація, районна рада, органи місцевого самоврядування є виконавцями підпрограми і
повинні передбачити у своїх бюджетах цільові кошти на фінансування підпрограми.
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Основні заходи
розвитку загальної середньої освіти на
2017–2020 роки
№
з/п

1.

2

1.

2.

3.

Заходи

Відповідальні
виконавці

Термін
виконан
ня
(роки)

Фінансове забезпечення
Районний
Місцеві Позабю
бюджет
бюджет ди
жетні
кошти
Розділ І. Розвиток мережі загальноосвітніх навчальних закладів
Удосконалити мережу загальноосвітніх навчальних
Районна рада,
Постійно
У межах
У
закладів відповідно до потреб населення з врахуванням райдержадміністра
кошторисних межах
демографічної ситуації. Зокрема, передбачити
ція, сільські ради,
призначень
коштостворення:
відділ освіти
рисних
- навчально-виховних об’єднань “загальноосвітній
райдержадміністра
признанавчальний заклад – дошкільний навчальний заклад” (в ції
чень
сільській місцевості);
Розширювати мережу профільних класів у старшій
Відділ освіти
– // –
– // –
школі та класів з поглибленим вивченням окремих
райдержадміністра
предметів відповідно до профільного навчання
ції
Розділ ІІ. Створення умов для здійснення повної загальної середньої освіти
Забезпечити чіткий облік дітей і підлітків шкільного
Сільські ради,
Постійно
віку відповідно до вимог чинного законодавства
відділ освіти
райдержадміністра
ції
Створити умови для здобуття учнями повної загальної
– // –
– // –
У межах
середньої освіти через різні форми навчання: денну,
кошторисних
індивідуальну, дистанційну, екстернат тощо
призначень
Забезпечити функціонування шкільних їдалень згідно
Відділ освіти
Постійно
У межах
вимог чинного законодавства
райдержадміністра
кошторисних

-

-

-

-
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ції
4.

5.

Забезпечувати гарячим харчуванням учнів 1–4 класів та
пільгові категорії учнів (дітей-сиріт, дітей з
малозабезпечених сімей, дітей-інвалідів, дітей, батьки
яких є учасниками АТО, дітей, переселенців з південносхідних областей)
Забезпечувати комплексне медичне обстеження та
обслуговування учнів і вчителів згідно з чинним
законодавством України

6.

Забезпечити регулярний безоплатний підвіз учнів та
педагогічних працівників сільської місцевості до місця
навчання і додому

7.

Проводити районні огляди-конкурси серед
загальноосвітніх навчальних закладів

1.

Розробити та апробувати структурну модель навчальнометодичної роботи в загальноосвітніх закладах району в
умовах реформування освітньої галузі
Забезпечувати навчально-методичними матеріалами
(програми спецкурсів, рекомендації, посібники тощо)
загальноосвітні навчальні заклади
Удосконалити мережу експериментальних майданчиків
районного рівня з питань запровадження допрофільного
та профільного навчання в освітніх закладах
Забезпечити вивчення, узагальнення та впровадження

2.

3.

4.

Відділ освіти
райдержадміністра
ції

призначень
– // –

Райдержадміністра
– // –
ція, відділ освіти
райдержадміністра
ції
Райдержадміністра Постійно
ція, відділ освіти
райдержадміністра
ції

У межах
кошторисних
призначень

-

У межах
кошторисних
призначень

-

У межах
кошторисних
призначень

-

Відділ освіти
2017–2020
райдержадміністра
ції
Розділ ІІІ. Навчально-методичне забезпечення діяльності загальноосвітніх навчальних закладів
Відділ освіти
райдержадміністра
ції
Відділ освіти
райдержадміністра
ції
Відділ освіти
райдержадміністра
ції
Відділ освіти

2017–
2020
Постійн
о
2016–
2020
Постійн

-

У межах
кошторисних
призначень
У межах
кошторисних
призначень
-

-

-

-

-
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5.

6.

7.

8.

9.

1.

передового педагогічного досвіду з питань інноваційної
діяльності, введення сучасних педтехнологій в практику
роботи педагогічних колективів тощо
Забезпечити передплату науково-методичної, педагогічної
та літературно-публіцистичної преси для педагогічних
колективів; навчальні заклади науковими, навчальнометодичними посібниками, розробками та іншою
методичною літературою

райдержадміністра о
ції

Створити експериментальні майданчики на базі
загальноосвітніх навчальних закладів для
відпрацювання новітніх технологій та роботи вчителя,
що викладає в сільській школі два і більше предметів
Організувати науково-популярні, навчально-виховні
публікації в періодичній пресі для дітей, юнацтва і
батьків з проблем навчання і виховання, запровадити
постійні рубрики з цих питань у засобах масової
інформації.

Відділ освіти
2017–
райдержадміністра 2020
ції

– // –

-

Відділ освіти
Постійн
райдержадміністра о
ції

– // –

-

Здійснювати презентацію освіти району, кращих
навчальних закладів, передового педагогічного досвіду
тощо
Здійснювати відзначення кращих навчальних закладів
всіх типів і форм власності за результатами їх діяльності
та нагородження їх з нагоди святкових і ювілейних дат
Проводити моніторинг навчальних досягнень учнів з
навчальних дисциплін

Відділ освіти
Постійн
райдержадміністра о
ції

У межах
кошторисних
призначень

Відділ освіти
Постійн У межах
райдержадміністра о
кошторисних
ції
призначень
Відділ освіти
Постійн У межах
райдержадміністра о
кошторисних
ції
призначень
Розділ ІV. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення навчальних закладів
З метою створення умов для збереження здоров’я дітей Райдержадміністра 2017–
У межах
передбачати кошти на будівництво, капітальний ремонт ція, відділ освіти
2020
кошторисних

-

-

-
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2.

3.

та реконструкція спортзалів, спортивних майданчиків
тощо
Передбачати в бюджеті цільові кошти на придбання
сучасної україномовної художньої, довідковоінформаційної та іншої літератури для шкільних
бібліотек
Забезпечити навчальні заклади навчальним
обладнанням та унаочненням для впровадження
профільного навчання і викладання предметів
Передбачати в бюджеті цільові кошти на заміну
шкільних парт і дошок відповідно до санітарно гігієнічних вимог

райдержадміністра
ції
– // –

призначень
– // –

У межах
кошторисних
призначень

-

– // –

– // –

У межах
кошторисних
призначень

-

19

Підпрограма
«Обдаровані діти» на 2017–2020 роки
Вступ
Інноваційні процеси в галузі освіти спрямовують науковців, педагогів-практиків на розробку нових підходів та
моделей навчання дітей з різними індивідуальними можливостями. Доведено, що навчання обдарованих дітей повинно бути
максимально індивідуалізованим і відбуватися на основі комплексної психологічної діагностики.
Складність у виявленні, й що дуже важливо, підтримці дитячої обдарованості актуалізує потребу у створенні цілісної
районної підпрограми, яка б охоплювала різні аспекти науково-методичного, психологічного, управлінського супроводу
навчання та виховання таких учнів.
Мета
- систематизувати досвід педагогічних працівників району, які працюють з обдарованими дітьми і досягли певних
результатів;
- оптимізувати діяльність закладів освіти району з розвитку обдарованості дітей та молоді;
- забезпечити морально-психологічну та матеріальну підтримку обдарованої молоді району;
- підтримати талановитих дітей та творчих педагогічних працівників, що працюють з обдарованою учнівською
молоддю.
Завдання
- створити сприятливі умови для відбору, навчання й виховання обдарованих дітей;
- забезпечити цілісність процесу розвитку дитячої обдарованості;
- розробити систему моніторингу з метою виявлення та підтримки обдарованих дітей району;
- поглибити міжнародну співпрацю у сфері нових педагогічних технологій навчання і виховання обдарованих дітей.
Очікувані результати
Виконання підпрограми дасть можливість:
- створити умови для виявлення і навчання обдарованих дітей та реалізації їх можливостей;
- забезпечити соціальний захист обдарованих дітей;
- поліпшити науково-методичне забезпечення організації роботи з обдарованими дітьми;
- систематизувати та пропагувати досвід педагогічних працівників, які працюють з обдарованими дітьми.
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Фінансування
Фінансування підпрограми здійснюватиметься в межах асигнувань, передбачених у районному бюджеті та з інших
джерел, не заборонених законодавством.
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Основні заходи щодо реалізації підпрограми “Обдаровані діти” на 2017–2020 роки
№
з/п

1.

2.

3.

4

Заходи

Термін
Фінансове забезпечення
виконанн Районний
Місцеві
Позабюд
я
бюджет
бюджети -жетні
(роки)
кошти
Розділ І. Навчання, виховання та розвиток обдарованої молоді
Розширювати мережу творчих об`єднань (клубів за Відділ освіти
Постійно У межах
інтересами, учнівських наукових товариств та ін.)
райдержадміністра
кошторисн
для дітей району на базі загальноосвітніх
ції
их
навчальних закладів
призначень
Спрямовувати діяльність загальноосвітніх
– // –
– // –
– // –
навчальних закладів з розвитку обдарованості дітей
через різні форми роботи (клуби, об`єднання за
інтересами, гуртки, секції тощо)
Розробити та апробувати індивідуальні освітні
– // –
2017–
– // –
програми навчання дітей з різними типами
2020
обдарованості
Проводити І та ІІ етапи Всеукраїнських учнівських
-//2017-2020
-//олімпіад з навчальних предметів.

5

Проводити районні конкурси учнівських творчих
робіт,огляди учнівської та вчительської художньої
самодіяльності

4.

Організовувати тренувально-відбіркові збори
переможців II етапу Всеукраїнських предметних
олімпіад, відповідних конкурсів та турнірів

Відповідальні
виконавці

-//-

2017-2020

В межах
кошторисн
их
призначень

-

– // –

Щорічно

В межах
кошторисн
их
призначень

-
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5.

1.

3.

4.

1.

2.

Організовувати літні оздоровчі табори для учнів –
переможців Всеукраїнських, обласних та районних
олімпіад, конкурсів, змагань, активістів учнівського
самоврядування

– // –

Щорічно

В межах
кошторисн
их
призначень

Розділ II. Система пошуку обдарованої молоді
Поповнювати банк діагностичних методик
Відділ освіти
Постійно
виявлення та підтримки обдарованих дітей
райдержадміністра
ції
Продовжити міжнародні зв`язки з організаціями та
Відділ освіти
– // –
У межах
установами, роботу яких спрямовано на пошук,
райдержадміністра
кошторисн
навчання та розвиток обдарованих дітей і молоді.
ції
их
Налагодити обмін досвідом роботи з обдарованими
призначень
дітьми
Проводити психолого-педагогічний моніторинг
Відділ освіти
Постійно У межах
розвитку обдарованих дітей дошкільного та
райдержадміністра
кошторисн
шкільного віку на етапі їх підготовки та участі у
ції
их
конкурсах й інтелектуальних змаганнях
призначень
Систематично поповнювати районний банк даних
Відділ освіти
Постійно
“Обдарованість”
райдержадміністра
ції
Розділ ІІІ. Науково-методичне забезпечення роботи з обдарованою молоддю
Проводити роботу щодо підвищення кваліфікації
Відділ освіти
Постійно
педагогіч-них працівників, вивчення, узагальнення
райдержадміністра
та впровадження передового педагогічного досвіду ції
з проблем пошуку та розвитку обдарованості
Забезпечити через курсову підготовку навчання
Відділ освіти
Постійно
керівників шкіл, учителів з проблем організації
райдержадміністра
роботи з обдарованими дітьми (управлінський,
ції
психологічний, педагогічний, змістовий аспекти)

-

-

-

-

-

-
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3.

Організація, участь та проведення олімпіад,
конкурсів, турнірів, зльотів, змагань, фестивалів,
оглядів, науково-практичних конференцій тощо

Відділ освіти
Щорічно
райдержадміністра
ції

4.

З метою попередження психоемоційної напруги
обдарованих учнів розробити програму соціальнопсихологічного супроводу дітей, які беруть участь в
предметних олімпіадах
Забезпечити профілактичну спрямованість
фізкультурно-оздоровчих заходів, розширення
теоретичних знань та створення стійкої мотивації
обдарованих дітей на здоровий спосіб життя
Залучати обдарованих дітей до впровадження
програми МОН України та ПРООН «Сприяння
просвітницькій роботі «рівний-рівному» серед
молоді України щодо здорового способу життя»
Проводити свято-зустріч керівництва району з
обдарованою молоддю, свято обдарованої молоді
«Ми – надія твоя, Україно!»

Відділ освіти
2018
райдержадміністра
ції

6.

7.

8.

У межах
кошторисн
их
призначень
-

-

Відділ освіти
Постійно
райдержадміністра
ції

-

-

Відділ освіти
Постійно
райдержадміністра
ції

-

-

Відділ освіти
Щорічно
райдержадміністра
ції

-

+

-

+

9

1.

Видати посібник «Обдарована юнь нашого району»

Відділ освіти
2018р.
райдержадміністра
ції

-

Розділ IV. Забезпечення соціально-правових гарантій
Забезпечити функціонування системи адресної
Районна рада,
2017-2020 У межах
підтримки ( цінні подарунки, призи тощо), особливо райдержадміністра
кошторисн
обдарованих учнів, які є переможцями
ція
их
Всеукраїнських олімпіад, конкурсів, турнірів та
призначень
учасниками міжнародних інтелектуальних змагань
.

-

+
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2.

Створити фонд підтримки обдарованих дітей при
районному відділі освіти

3.

Створити систему забезпечення можливості
здобуття професійної освіти різного рівня
обдарованим дітям-сиротам і напівсиротам, дітям із
малозабезпечених сімей
Загальна сума витрат на підпрограму

Відділ освіти
райдержадміністра
ції
Відділ освіти
райдержадміністра
ції

2017–
2020

-

-

2017–
2020

-

-

У межах
кошторисн
их
призначень

+
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Підпрограма
“Шкільний автобус” на 2017–2020 роки
Вступ
У районі в основному сформована мережа загальноосвітніх шкіл у сільській місцевості з урахуванням потреб
населення. На сьогодні різними видами транспорту (автобуси загальноосвітніх навчальних закладів) підвозяться близько 35%
школярів від загальної кількості учнів, що потребують підвозу. Однак, якість підвозу вимагає покращення. У зв’язку із
переходом учнів старшої школи на профільне навчання необхідно передбачити забезпечення автотранспортом опорні
навчальні загальноосвітні заклади.
Організацію перевезення учнів і педагогічних працівників планується здійснювати шляхом:
- закупівлі автобусного транспорту на здійснення організованого перевезення учасників навчального процесу.

Мета і завдання
Метою підпрограми є:
- забезпечення у сільській місцевості регулярного безоплатного підвезення до місця навчання і додому учнів та
педагогічних працівників;
- забезпечення рівного доступу до якісної освіти;
- підвищення освітнього рівня сільського населення.
Завданнями підпрограми є:
- забезпечення реалізації прав громадян на доступність і безоплатність здобуття загальної середньої освіти;
- придбання автобусів для забезпечення у сільській місцевості регулярного підвезення учнів і педагогічних працівників
до місця навчання і додому;
- поліпшення організації позакласної роботи, військово-патріотичного навчання та виховання учнівської молоді у
загальноосвітніх навчальних закладах;
Очікувані результати
Виконання підпрограми дасть можливість:
- зберегти та удосконалити мережу загальноосвітніх навчальних закладів та забезпечити їх результативне
функціонування;
- створити у сільській місцевості належні умови для здобуття учнями повної загальної середньої освіти;
- забезпечити учнів та педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів організованим підвозом до
місць навчання і додому;
- підняти якісний рівень отримання освітніх послуг.
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Фінансування
Фінансування підпрограми здійснюватиметься за рахунок коштів державного, обласного, районного бюджетів та з
інших джерел, не заборонених законодавством.
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Заходи щодо виконання підпрограми
“Шкільний автобус” на 2017–2020 роки
№
з/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Заходи

Вивчити потребу і можливість переведення учнів
малокомплектних шкіл І-ІІ ступенів у великі і
добре оснащені школи І–ІІІ ступенів з подальшою
реорганізацією шкіл І-ІІ ступенів у початкові
школи
Переглядати території обслуговування
(мікрорайони), закріплені за школами, з метою
більш раціональної організації підвезення
Забезпечувати підвезення учнів та педагогічних
працівників, які проживають на відстані більше 3
км, до загальноосвітніх навчальних закладів і
додому

Відповідальні
виконавці

Термін
Фінансове забезпечення
виконанн Районний
Місцеві
Позабюд
я
бюджет
бюджети -жетні
(роки)
кошти
Відділ освіти
Щорічно У межах
райдержадміністрац
кошторисн
ії
их
призначень
Відділ освіти
Щорічно,
райдержадміністрац до 01.04.
ії
Відділ освіти
Щорічно
райдержадміністрац
ії

-

-

У межах
кошторисн
их
призначень

-

Забезпечити контроль за здійсненням безпечного
перевезення учнів, своєчасне проведення
технічного огляду автотранспорту
Обладнати місця посадки і висадки учнів,
переходів на дорогах

Відділ освіти
Постійно
райдержадміністрац
ії
Райдержадміністра До 01.09
ція, сільські ради
постійно

-

-

-

Створити комп’ютерну базу даних руху автобусів,
які забезпечують підвезення учнів і педагогічних
працівників

Райдержадміністра
ція

-

У межах
кошторисн
их
призначень
-

2017р.
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7.

8.

9.

Розробляти та щорічно здійснювати оптимізацію
автобусних маршрутів підвезення учнів та
педагогічних працівників до загальноосвітніх
навчальних закладів і додому
Передбачати у районному бюджеті кошти на
придбання автобусів для перевезення учнів та
педагогічних працівників

Відділ освіти
До 01.09
райдержадміністрац щорічно
ії
Райдержадміністра
ції,
міська рада

Щорічно

Забезпечити утримання та охорону транспортних
засобів, призначених для перевезення учнів

Відділ освіти
райдержадміністра
ції

Постійно

10 З метою раціонального використання автобусів
.
забезпечити коригування розкладу уроків та
режиму навчально-виховного процесу

Відділ освіти
райдержадміністра
ції

-

-

У межах
кошторисн
их
призначень

-

У межах
кошторисн
их
призначень
Відповідн
о до
потреб

-

-
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ПІДПРОГРАМА
інформатизації та комп’ютеризації навчальних закладів
на 2017–2020 роки
Вступ

В нових соціально-економічних умовах освіта набуває особливого статусу, оскільки саме вона
сприятиме переходу до інформаційного суспільства, а отже пов’язана з формуванням пріоритетів
держави.
За цих умов особливої актуальності набувають питання інформатизації та комп’ютеризації навчально-виховного
процесу. Комп’ютерно-орієнтовані засоби навчання повинні бути системними і застосовуватись впродовж усього терміну
навчання.
Сучасний випускник школи повинен мати компетенцію застосування інформаційних технологій. Тому на вчителя
покладено відповідальність за опанування і впровадження ІКТ у повсякденну педагогічну практику та формування
інформаційної компетентності учнів. Ефективне впровадження інформаційних технологій в навчально-виховний процес
району залежить від багатьох чинників: матеріально-технічного забезпечення навчальних закладів, внутрішньої мотивації
об’єктів навчально-виховного процесу до використання ІТ, відповідного фахового рівня вчителів тощо.
Саме від того, якою мірою вирішено проблеми інформатизації освіти в районі, залежить рівень підготовки фахівців
освіти в майбутньому.
На даний час всі загальноосвітні школи в районі забезпечені комп’ютерною технікою. Комп’ютерна техніка швидко
старіє і потребує систематичного оновлення.
Мета і завдання
Метою програми є підготовка підростаючого покоління до повноцінної плідної життєдіяльності в інформатизованому
суспільстві, підвищення якості, доступності та ефективності освіти. При цьому інформатизація навчальних закладів
розглядається як невідיємна складова інформатизації освіти, яка повинна суттєво вплинути на зміст, організаційні форми і
методи навчання та управління навчально-пізнавальною діяльністю, а також істотно змінити діяльність учнів, вчителів і
керівників.
Реалізація головної мети інформатизації передбачає досягнення таких цілей:
- формування інформаційної культури учнів, яка стає невідיємною складовою загальної культури кожної людини і
суспільства в цілому;
- профільна диференціація навчально-виховного процесу з метою якомога повнішого розвитку нахилів і здібностей
дітей, задоволення їх запитів й потреб, розкриття їх творчого потенціалу;
- удосконалення управління освітою.
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Пріоритетні напрями та завдання інформатизації
загальної середньої освіти:
- оснащення закладів освіти сучасними засобами інформаційних технологій;
- створення (модернізація) спеціалізованих навчальних приміщень (класів), що відповідають нормативно-правовим
документам;
- підключення до мережі Інтернет;
- забезпечення базовими і системними прикладними засобами навчання.
Очікувані результати
Внаслідок виконання підпрограми інформатизації загальної середньої освіти:
1. Збільшиться кількість шкіл, оснащених сучасними засобами інформаційних технологій.
2. Розшириться кількість загальноосвітніх навчальних закладів, підключених до мережі Інтернет.
3. Буде створена система формування інформаційних освітніх ресурсів.
4. Будуть створені умови для:
- формування якісно нових підходів до організації навчально-виховного процесу за рахунок використання компיютерно
орієнтованих засобів навчання та доступу до вітчизняних і світових інформаційних ресурсів;
- реалізації дистанційного навчання;
- підвищення фахової кваліфікації учасників навчально-виховного процесу в галузі інформаційних технологій;
- значного поліпшення стану україномовного компיютерно орієнтованого науково-методичного забезпечення
діяльності учнів, вчителів та управління навчальним процесом.
Фінансування
Фінансування підпрограми передбачається здійснювати за рахунок різних джерел: державного, обласного, районного
бюджетів та інших коштів, зокрема спонсорів, меценатів, установ, організацій, юридичних та фізичних осіб.
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Основні заходи щодо
розвитку інформатизації та
комп’ютеризації загальноосвітніх навчальних закладів
на 2017 -2020 роки
№
з/п

Заходи

Відповідальні
виконавці

Термін
виконання
(роки)

Орієнтовний
обсяг
фінансування

Фінансове забезпечення
Районний
Місцеві
бюджет

бюджети

1.

Провести заміну застарілої комп’ютерної техніки у
загальноосвітніх навчальних закладах, забезпечити
каналами зв’язку і підключення до мережі Інтернет
загальноосвітніх навчальних закладів

Відділ освіти
райдержадміністрації

2017–2020

Щорічно

У межах
кошторисних
призначень

2.

Придбати ліцензійне програмне забезпечення для
комп’ютерної техніки та прикладне програмне
забезпечення для навчального процесу

Відділ освіти
райдержадміністрації

2017–2020

Щорічно

У межах
кошторисних
призначень

– // –

3.

Створити комп’ютерну мережу загальноосвітніх
навчальних закладів з метою відпрацювання
новітніх високоефективних інформаційних
технологій навчання
Удосконалити систему методичної роботи з
педагогічними кадрами з питань впровадження
інформаційних технологій та дистанційного навчання
Проводити моніторинг ефективного використання в
навчальному процесі комп’ютерної техніки,
узагальнювати та поширювати кращий досвід
роботи з електронними засобами
Налагодити електронний зв’язок навчальних
закладів з відділом освіти, створити районний та
шкільні веб-ресурси

Відділ освіти
райдержадміністрації

2017-2020

У межах
кошторисних
призначень

У межах
кошторисних
призначень

-//-

Відділ освіти
райдержадміністрації

2017–2020

Постійно

У межах
кошторисних
призначень
-

– // –

Відділ освіти
райдержадміністрації

У межах
кошторисних
призначень
-

Відділ освіти
райдержадміністрації

2017–2020

4.

5.

6.

7.

Створити електронні бібліотеки в навчальних
закладах та єдине інформаційне середовище

– // –

2017–2020

8.

Забезпечити навчальні заклади електронними

– // –

2017–2020

У межах
кошторисних
призначень

-

У межах
кошторисних
призначень
.
У межах
кошторисних
призначень

У межах
кошторисних
призначень
.
У межах
кошторисних
призначень

-

У межах

У межах

-

-

Інші
джерела
+

-
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засобами і програмними продуктами для організації
та контролю за навчально-виховним процесом
9

Вивчати,узагальнювати та поширювати кращий
досвід роботи з впровадження комп’ютерних
технологій у навчально-виховний процес

-//-

2017-2020

кошторисних
призначень

кошторисних
призначень

-

-
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Підпрограма «Вчитель»
на 2017-2020 роки
Вступ
Шкільний вчитель – ключовий елемент системи освіти. Він відіграє визначну роль в умовах будь-якого соціуму, саме
через діяльність педагогів реалізується державна політика виховання, саме вчитель формує бачення й пріоритетність тих чи
інших матеріальних, моральних і духовних цінностей у представників наступного покоління
Учительство району – це одна з найбільших соціально-професійних груп населення, до якої належить більше тисячі
педагогічних працівників, які працюють у навчальних закладах усіх типів.
Підвищення ролі вчителя у формуванні громадянського суспільства, поліпшення його соціально-економічного
становища, морального і матеріального стимулювання професійної діяльності - одне з пріоритетних завдань відділу освіти
Районна підпрограма "Вчитель" спрямована на розв'язання проблем, пов'язаних з професійною діяльністю та
післядипломною освітою педагогічних працівників, на покращення їх матеріального становища, підняття іміджу
педагогічної праці.
Мета
Визначення невідкладних і перспективних заходів щодо реалізації основних напрямів модернізації системи освіти з
урахуванням сучасних вимог, забезпечення економічних і соціальних гарантій професійної самореалізації педагогічних
працівників та утвердження їх високого соціального статусу в суспільстві.
Завдання
- оптимізація кадрового забезпечення навчальних закладів на основі науково-обгрунтованого прогнозу потреби у
педагогічних кадрах і механізму формування відповідного державного замовлення на їх підготовку із врахуванням
особливостей району,
- модернізація системи методичної роботи, спрямованої на підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
- створення дієвої системи профорієнтаційної роботи та відбору здібної молоді на навчання у вищі педагогічні заклади
освіти;
- удосконалення системи морального і матеріального стимулювання професійного росту педагогічних кадрів.
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Очікувані результати
- забезпечення навчальних закладів педагогічними кадрами відповідно до прогнозування їх потреби;
- удосконалення методичної роботи з кадрами, впровадження нового механізму відбору обдарованої молоді для здобуття
педагогічної освіти
- підвищення професійного росту педагогічних працівників;
- підвищення престижу педагогічної професії в суспільстві та утвердження високого соціального статусу вчителя;
- підвищення соціально-економічного становища педагогічних працівників. морального і матеріального стимулювання
їх професійної діяльності

Фінансове забезпечення
Фінансування підпрограми здійснюватиметься в межах асигнувань, передбачених в районному та місцевому
бюджетах, та з інших джерел, не заборонених законодавством

ОСНОВНІ ЗАХОДИ
щодо виконання підпрограми “Вчитель”
№
з/
п

Заходи

1. Забезпечити виконання щорічного
районного замовлення на підготовку
педагогічних працівників у вищих
навчальних закладах
2. Створити інформаційний банк даних
щодо потреби в педагогічних кадрах
району і забезпечити його
функціонування
3. Затвердити потребу у цільовій
підготовці педагогічних працівників
4. Забезпечити навчальні заклади району
працівниками психологічної служби
відповідно до штатних нормативів
6. Забезпечити функціонування
інформаційної системи управління
освітою (ІСУО )
7 Забезпечити участь у проведенні
моніторингу якості підготовки
педагогічних працівників, їх соціальнопедагогічної адаптації та подальшого

Відповідальні виконавці

Термін
виконан
ня
(роки)

Відділ освіти
райдержадміністрації

2017–
2020

Відділ освіти
райдержадміністрації

2017–
2020

-

-

Відділ освіти
райдержадміністрації
Відділ освіти
райдержадміністрації

2017–
2020
2017–
2020

-

-

Відділ освіти
райдержадміністрації
Відділ освіти
райдержадмі-ністрації
згідно укладених
договорів з вищими

2017–
2020

Фінансове забезпечення
Районний
Місцев Інші
бюджет
і
дже
бюдже ти рела
У межах
кошторисних
призначень

У межах
кошторисних
призначень
-

У межах
кошторисних
призначень
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професійного становлення

8

Забезпечити проходження практики
студентів за місцем майбутньої
педагогічної роботи

9

Проводити виставку методичних
розробок, наочних посібників та
навчально-методичного забезпечення
Визначити базові навчальні заклади з
питань впровадження особистісно
орієнтованих технологій навчання та
особистісно орієнтованої методичної
роботи
Проводити постійно діючий семінар
керівників навчальних закладів з
питань удосконалення керівництва,
фінансово-економічної діяльності та
трудового законодавства

1
0

1
1

навча-льними закладами
І-IV рівня акредитації, які
готують педагогічні
кадри
Відділ освіти
райдержадмі-ністрації
згідно укладених
договорів з вищими
навча-льними закладами
І-IV рівня акредитації, які
готують педагогічні
кадри
Відділ освіти
райдержадміністрації

Постійн
о

2017–
2020

Відділ освіти
райдержадміністрації

2017

Відділ освіти
райдержадміністрації

2017–
2020

1
2

Забезпечувати роботу з керівними кадрами
установ освіти щодо їх професійного росту
та з резервом керівних кадрів на
діагностичній основі

Відділ освіти
райдержадміністрації

1

Видавати інформаційно-методичні

Відділ освіти

-

-

У межах
кошторисних
призначень
-

-

У межах
кошторисних
призначень

-

-

-

2017–

-

-
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3
1
4

матеріали
Сприяти участі громадських
організацій району у розв’язанні
проблем освіти, підвищення ролі
вчителя у формуванні громадського
суспільства
Висвітлювати кращий досвід,
надбання освітян району через
всеукраїнські та регіональні
педагогічні видання, місцеві засоби
масової інформації.
Відзначати професійні свята (День
працівника освіти., День дошкілля
тощо), вшановуючи кращих
працівників освіти району
Забезпечити проведення щорічних
науково-практичних конференцій з
проблем розвитку освіти

райдержадміністрації
Відділ освіти
райдержадміністрації

2020
2017–
2020

Відділ освіти
райдержадміністрації

Постійн
о

Відділ освіти
райдержадміністрації

2017–
2020

Відділ освіти
райдержадміністрації

2017–
2020

1
8

Проводити районні семінари
педагогічних працівників, педагогічні
читання, конференції тощо

Відділ освіти
райдержадміністрації

2016–
2020

В межах
кошторисних
призначень

1
9

Проводити районний конкурс на кращу
методичну розробку «Педагогічна
знахідка»

Відділ освіти
райдержадміністрації

2017–
2020

В межах
кошторисних
призначень

2
0

Урізноманітнювати

Відділ освіти
райдержадміністрації

2017–
2020

-

1
5

1
6

1
7

форми методичної роботи шляхом

-

-

-

-

В межах
кошторисних
призначень
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впровадження вебінарів, онлайнконференцій тощо.
2
1

Проводити районні етапи Всеукраїнських Відділ освіти
конкурсів професійної майстерності
райдержадміністрації
педагогічних працівників

22 Налагодити співпрацю та обмін досвідом Відділ освіти
з органами управління освітою та
райдержадміністрації
педагогічними колективами навчальних
закладів зарубіжних країн
23 Налагоджувати зв’язки з україномовними Відділ освіти
навчальними закладами зарубіжжя через райдержадміністрації
обмін делегаціями.
24 Здійснювати виплату надбавок до
Відділ освіти
.
заробітної плати педагогічним
райдержадміністрації
працівникам, які підготували
переможців III етапу Всеукраїнських
олімпіад, ІІ етапу конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт МАН,
конкурсів, змагать всеукраїнського та
міжнародного рівнів

2017–
2020

2017–
2020

2017–
2020
2017–
2020

В межах
кошторисних
призначень
.
В межах
кошторисних
призначень
У межах
кошторисних
призначень
У межах
кошторисних
призначень

-

