У 2017 році відділ освіти, фізичної культури та спорту Бершадської РДА
спрямовував свої зусилля на забезпечення реалізації державної політики у сфері
освіти, фізичної культури і спорту на території району, створення умов для здобуття
громадянами повної загальної середньої освіти відповідно до освітніх потреб
особистості та її індивідуальних здібностей і можливостей, реалізації рівних прав
громадян України на освіту, соціальний захист дітей дошкільного та шкільного віку,
педагогічних, інших працівників закладів та установ освіти, фізичної культури і
спорту
Структуру відділу освіти, фізичної культури та спорту складають 3 спеціалісти
відділу, методичний кабінет у складі 7, централізована бухгалтерія 17, заклади освіти
у кількості 37 шкіл, заклади дошкільної освіти - 37, 4 заклади позашкільної освіти та
професійний ліцей.
Важливим
завданням
було
забезпечення
виконання
заходів
з
енергозбереження в закладах освіти.
Робота проходила систематично – виготовлялись проектно-кошторисні
документи, проходились комплексні експертизи, писались проекти для участі у
профільних конкурсах. На сьогодні успішно завершене будівництво 5 котелень:
опалювального пункту в Баланівській ЗОШ І-ІІІ ступенів(1 220 тис.грн.), модульних
котелень в Бирлівській ЗОШ І-ІІ ст. (1 358 тис. грн.), Лісничанській ЗОШ І-ІІІ ст. (1
546 тис. грн.), Осіївській ЗОШ І-ІІІ ст. (1 216 ти.грн.), Маньківській ЗОШ І-ІІ ст. (1 300
тис. грн.). З метою енергозбереження, створення комфортних та безпечних умов
перебування учнів у закладах освіти завершилось технічне переоснащення котелень
Флоринської та Яланецької ЗОШ І-ІІІ ступенів, встановлено сучасні піролізні котли
(загальна вартість 1 200 тис. грн.)
Систематично проводиться робота по впровадженню енергозберігаючих
технологій. Найбільпоширеним заходом є заміна старих вікон на металопластикові
конструкції. Замінено вікна у Поташнянській (53,3тис.грн.), Крушинівській (189,3
тис.грн.), Кошаринецькій (130 тис. грн.),Серединській (84,6 тис. грн.), Яланецькій
(88,5 тис. грн.), Голдашівській (177,5 тис. грн) шкіл.
Придбано матеріали для проведення капітального ремонту системи
водовідведення та зовнішнього утеплення фасадів НВК с. Шумилів (171,6 тис. грн.).
Формування оптимальної мережі закладів освіти району - необхідна умова
для надання високоякісних освітніх послуг кожній дитині.
За рахунок реорганізації, ліквідації навчальних закладів відбулося скорочення
мережі. Відповідно рішення сесії Бершадської районної ради, яка відбулася 30 червня
2017 року, реорганізовано Михайлівську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів ім.
Р.А.Скалецького у Михайлівську загальноосвітню школу І-ІІ ступенів та ліквідовано
Серебрійську загальноосвітню школу І ступеня.
Відповідним рішенням сесії районної ради від 29 серпня НВК с.Вовчок
реорганізовано в ДНЗ, який на сьогодні не функціонує. Учні з реорганізованих та
ліквідованих закладів успішно підвозяться шкільними автобусами до місць навчання,
в яких оптимально продумані розклади занять, гурткової роботи, скоректовані
графіки підвозу дітей до школи та у зворотному напрямку.
Матеріально-технічна база завжди була і залишається вагомим фактором у
створенні якісного освітнього простору. Сучасні діти - це діти цифрового суспільства,
і їх не можна вчити застарілими методами на застарілому обладнанні. Тому сьогодні
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учителі на уроках використовують мультимедійні технології, створюють власні вебсайти, блоги, використовують хмарні технології. За 2017 рік придбано 12 сучасних
мультимедійних комплекси в школи (Бершадська ЗОШ І-ІІІ ст. №1, Бершадська ЗОШ
І-ІІІ ст. №3, Баланівська ЗОШ І-ІІІ ст, Війтівська ЗОШ І-ІІІ ст., Великокиріївська ЗОШ
І-ІІІ ст., П’ятківська ЗОШ І-ІІІ ст., Сумівська ЗОШ І-ІІІ ст., Устянська ЗОШ І-ІІІ ст.,
Шляхівська ЗОШ І-ІІІ ст., Яланецька ЗОШ І-ІІІ ст., Михайлівська ЗОШ І-ІІ ст.
Осіївська ЗОШ І-ІІІ ст.) на загальну суму 660 тис. грн. Ще три мультимедійні
комплекси придбано ДНЗ м. Бершадь «Малятко» і ДНЗ с. Флорино «Колосок» та в
кабінет англійської мови БСШ №1. Новий комп'ютерний клас придбано в Бирлівську
ЗОШ І-ІІ ступенів. На це використано 100 тис. грн.
Фізичний розвиток школярів – запорука виховання здорової нації. В Бершадській
ЗОШ І-ІІІ ст. №3, що є однією з опорних шкіл, проведено капітальний ремонт
спортивних залів (350,2 тис. грн.).
Також проведено реконструкцію каналізаційної мережі Бершадської ЗОШ І-ІІІ ст.
№3 (141 тис. грн.) та будівництво каналізаційної мережі Бершадської ЗОШ І-ІІІ ст.
№1 (140 тис. грн.). В Красносільську ЗОШ І-ІІІ ст. придбано сучасні парти (28,5 тис.
грн.). Закуплено матеріали для капітального ремонту підлоги в Лісничанській ЗОШ ІІІІ ст. (113,5 тис. грн.).
На часі відкриття історико-патріотичного музею Гідності та Свободи у
Бершадській ЗОШ І-ІІІ ст. №3 (179 тис. грн.).
На заміну орендованому, придбано новий шкільний автобус для учнів
Флоринської ЗОШ І-ІІІ ст. (1 600 тис. грн.)
Інтеграція дітей
з особливими освітніми потребами в соціум – стала
лейтмотивом у розвитку освіти України. Роботу з впровадження інклюзивного
навчання у Бершадському районі розпочато ще у 2012-2013 н.р. А в 2017-2018 н.р.,
в результаті активізації роботи з організації інклюзивного навчання, у 11 закладах для
17 особливих діток функціонують інклюзивні класи, для порівняння у минулому році
інклюзія була в 3 закладах для 6 дітей. Супровід таких дітей здійснюють асистенти
вчителів, практичні психологи, цього річ вперше залучено спеціалістів з розвитковікорекційної роботи. З державної субвенції виділено 190 тис. грн. З них 130 тис. грн.
використано на обладнання і 60 тис. грн. на оплату праці залучених спеціалістів.
На 2018 рік визначено такі пріоритети:
1. Забезпечення виконання заходів з енергозбереження в закладах освіти.
 Будівництво модульних котелень в Поташнянській ЗОШ І-ІІ ст. та
Дяківській ЗОШ І-ІІ ст.
 Заміна вікон на енергозберігаючі у Кошаринецькій, Бирлівській ЗОШ ІІІ ст., Красносільській, Осіївській, Бершадській №1 ЗОШ І-ІІІ ст.
2. Формування оптимальної мережі закладів освіти району, необхідної для
надання високоякісних освітніх послуг кожній дитині, з урахуванням
використання наявних ресурсів.
 Реорганізація Березівської ЗОШ І-ІІ ст. в Березівську ЗОШ І ст.
 Реорганізація Кидрасівської ЗОШ І-ІІ ст. в Кидрасівську ЗОШ І ст
3. Модернізація та зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти
 Будівництво спортивної зали в Баланівській ЗОШ І-ІІІ ст.
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 Капітальний ремонт системи водовідведення в Бершадській ЗОШ І-ІІІ
ст. №3
4. Забезпечення доступності та якості освіти для дітей з ООП, створення умов
для розвитку інклюзивного навчання.
 Розширення мережі інклюзивних класів (за потреби) на 25%.
 Підготовка кадрів шляхом проходження курсової перепідготовки.
 Створення інклюзивно-ресурсного центру (ІРЦ).
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