ПРОЕКТ РІШЕННЯ №
колегії районної державної адміністрації
від 01 грудня 2017 року
Шляхи та напрямки удосконалення надання
освітніх послуг на території району
Заслухавши
інформацію
начальника
відділу
освіти
райдержадміністрації Тартачної О.М. «Шляхи та напрямки удосконалення
надання освітніх послуг на території району» колегія районної державної
адміністрації відмічає, що з метою забезпечення конституційного права дітей
на здобуття освіти в районі створено оптимальні умови для вибору шляхів
здобуття відповідної освіти.
Освітню галузь району представляють 80 установ:
- 38 дошкільних навчальних заклади;
- 37 загальнооосвітніх навчальних заклади ( 16– ЗОШ І-ІІ ст., 19–
ЗОШ І-ІІІ ст., 2 – НВК «ЗОШ І-ІІ – ДНЗ)»;
- 4 заклади позашкільної освіти;
- 1 професійний ліцей.
У школах І-ІІ ступенів навчається 930 учнів, у школах І-ІІІ ступеня –
4163 учні., у двох НВК – 93 учні. Навчальний процес забезпечують 718
педагогів.
В загальноосвітніх закладах району гарячим харчуванням,
організованим в школах забезпечено 4578 учнів, з них безоплатно – 1782.
В школах функціонує 13 груп продовженого дня для 370 дітей, з них–
учні початкової школи – 366. Задіяно 17 педагогів. Також в 30 закладах
діють 182 гуртки для 2701 учня.
У 2016-2017 навчальному році основну школу закінчили 515
випускників 9 –х класів, з них 32 отримали свідоцтва з відзнакою, що
становить 6%. 272 учнів
району закінчили старшу школу,з них 7
нагороджено золотою медаллю, 1 - срібною, що становить 3%.
Основним критерієм оцінювання рівня знань учнів є зовнішнє
незалежне оцінювання.
Проведений аналіз результатів ЗНО дозволяє констатувати, що
випускники загальноосвітніх навчальних закладів району мають, в
основному, середній (42.2%) та достатній (38.15%) рівень знань.
Кількість переможців обласних та всеукраїнських олімпіад -176
учнів, переможців учасників МАН -4.
В 11 школах впроваджено інклюзивні форми навчання. Охоплено
інклюзією 17 дітей. Введено 16 посад асистентів учителя, відкрита одна
інклюзивна група в ДНЗ с. Флорино.
Районною державною адміністрацією спільно з органами місцевого
самоврядування вживаються заходи щодо зміцнення матеріально-технічної
бази закладів освіти, її осучаснення, модернізації.
Загальні обсяги видатків на зміцнення матеріально – технічної бази
закладів галузі освіти становлять близько 12,0 млн. грн.,що на 2,5 млн. грн.
більше минулого року.
У 2017 році 6 освітянських проектів стали переможцями 14 обласного
конкурсу розвитку територіальних громад.

Ще шість освітянських проектів взяли участь в першому районному
конкурсі проектів розвитку територіальних громад.
За програмою «Шкільний автобус» придбано 1 транспортний засіб
(1, 7 млн. грн.). Послуги з підвозу учнів забезпечують 11 автобусів, всього
підвозиться 557 дітей.
Заслухавши та обговоривши інформацію
«Шляхи та напрямки
удосконалення надання освітніх послуг на території району», колегія
районної державної адміністрації ВИРІШИЛА:
1. Інформацію начальника відділу освіти, фізичної культури та спорту
райдержадміністрації Тартачної О.М. взяти до відома.
2. Відділу освіти, фізичної культури та спорту райдержадміністрації
(Тартачна О.М.), рекомендувати органам місцевого самоврядування:
2.1. забезпечити рівний доступ до здобуття якісної освіти всіх
учасників навчально-виховного процесу та стабільність роботи закладів
освіти району;
2.2. здійснювати заходи щодо приведення структури системи загальної
середньої освіти у відповідність до соціальних запитів громадян на якісну
освіту;
2.3. з метою надання якісних освітніх послуг дітям з особливими
потребами сприяти збільшенню інклюзивних груп/класів у загальноосвітніх
навчальних закладах;
2.4. здійснити глибокий аналіз результатів зовнішнього незалежного
оцінювання,
забезпечити об’єктивність оцінювання знань, відповідність
рівня навчальних досягнень випускника школи результатам ЗНО;
2.5. продовжувати впровадження інформаційно-комунікаційних
технологій у навчальний процес та управління освітніми процесам;
2.6. продовжити роботу щодо зміцнення матеріально-технічної бази
загальноосвітніх закладів району, модернізації та осучаснення засобів
навчання.
3. Відділу освіти, фізичної культури та спорту райдержадміністрації
(Тартачна О.М.) на основі матеріалів колегії, у тижневий термін, підготувати
проект розпорядження голови райдержадміністрації з розглянутого питання.
4. Відділу організаційної роботи, інформаційної діяльності і
комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації (Іванченко Г.М.)
висвітлити в районній газеті "Бершадський край" та на офіційному веб-сайті
райдержадміністрації матеріали засідання колегії.
Голова колегії,
голова районної
державної адміністрації
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Перший заступник голови
райдержадміністрації
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Керівник апарату райдержадміністрації

Т. Гресько

Начальник відділу освіти,
фізичної культури та спорту
райдержадміністрації

О. Тартачна

