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УКРАЇНА

ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
 ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Шостого скликання
Двадцять третя сесія
РІШЕННЯ 
    
22.02.2013

№  14

 
Про Програму розвитку 
освіти Чернігівського району
на 2013-2017 роки


Керуючись п. 16 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням сесії Запорізької обласної ради від 22.11.2012 року № 11 «Про Програму розвитку освіти Запорізької області на 2013-2017 роки» Чернігівська районна рада Запорізької області  ВИРІШИЛА: 

	Затвердити програму розвитку освіти Чернігівського району на 2013-2017 роки  (далі Програма), що додається.

  Фінансування Програми здійснювати у межах коштів, передбачених місцевим бюджетом району на відповідний рік.
  Чернігівській районній державній адміністрації:
        3.1. при формуванні районного бюджету на відповідні роки забезпечити реалізацію заходів, передбачених у Програмі;
        3.2. інформувати районну раду про хід виконання Програми щороку до 20 грудня.
4. Контроль за виконанням рішення  покласти на постійну комісію районної ради з  питань охорони здоров’я, освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту.


Голова ради
О.П.Романчук






ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення районної ради
22.02.2013             № 14

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ОСВІТИ 
ЧЕРНІГІВСЬКОГО РАЙОНУ
НА 2013-2017 РОКИ

І. ВСТУП

	Програма розвитку освіти Чернігівського району на 2013-2017 роки  (далі - Програма) розроблена відповідно до Конституції України, Законів України: «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про охорону дитинства», Національної доктрини розвитку освіти, затвердженої Указом Президента України від 17.04.2002        № 347/2002, Указу Президента України  від 30.09.2010 № 926/2010 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні», постанов Кабінету Міністрів України з питань освіти, документів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.
Підставами для розробки Програми є завершення терміну дії Програми розвитку освіти Чернігівського району на 2010-2012 роки, затвердженої рішенням районної ради від 24.09.2010 № 15 та необхідність продовження програмно-цільового забезпечення подальшого розвитку системи освіти в районі з урахуванням досягнутого в результаті виконання зазначеної попередньої програми, а також актуальних сьогоденних і стратегічних завдань освітньої сфери в соціально-економічному розвитку регіону, задоволенні освітніх запитів населення.
Програма визначає концептуально головну мету і завдання розвитку освіти на період 2013-2017 років, конкретизує шляхи, механізми, терміни  та перелік основних заходів з реалізації стратегічних завдань, їх виконавців, прогнозовані обсяги фінансового забезпечення виконання. Програма має відкритий характер і може доповнюватися (змінюватися) в установленому чинним законодавством порядку в разі, коли в період її виконання відбуватимуться зміни в законодавстві України про освіту, державній освітній політиці, в реальній соціально-економічній ситуації в районі, що вимагатимуть відповідного безпосереднього реагування системи освіти району. Програма передбачає взаємодію з діючими районними програмами з питань освіти, дитинства, молоді.
Програма є рамочною для систем освіти загальноосвітніх навчальних та дошкільних закладів району, які розробляють відповідні свої програми розвитку з урахуванням місцевих соціально-економічних умов і завдань.
Структурна побудова Програми заснована на принципі комплексності, а саме: зміст підрозділів програми не є для кожного підрозділу Програми  автономно самодостатнім і вичерпним, усі підрозділи взаємопов‘язані, взаємозумовлені, взаємодоповнюючі і мають розглядатися лише комплексно у своїй цілісності.

ІІ. СТАН ОСВІТИ  ЧЕРНІГІВСЬКОГО РАЙОНУ У 2010-2012 РОКАХ

У результаті виконання завдань Програми розвитку освіти Запорізької області на  2010-2012 роки забезпечено поліпшення умов доступності освіти для населення регіону, піднесення її якості, ефективності діяльності навчально-виховних закладів усіх рівнів і форм власності.	 Реалізацію заходів Програми у 2010-2012 роках забезпечено бюджетними коштами в обсязі                         10795, 216 тис. грн.
Стан мережі дошкільних навчальних закладів та їх укомплектованість перебувають під постійним контролем районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування та відділу освіти Чернігівської районної державної адміністрації. Мережу дошкільної освіти району складають 3 навчально-виховні комплекси школа-сад, 12 ясел-садків, з них тимчасово не працює -1, працюють сезонно – 2 (КДНЗ ясла-садок «Оленка» Обіточненської  сільської ради, ясла-садок «Чебурашка» Просторівської сільської ради). З 01.09.12 функціонує комунальний дошкільний навчальний заклад «Ромашка» Панфілівської сільської ради, з 01.10.12 відновив роботу КДНЗ ясла-садок «Барвінок» Новоказанкуватської сільської ради на базі Новоказанкуватської зош І-ІІІ ступенів. У районі функціонує 5 навчально – виховних комплексів: Новомихайлівський, Широкоярський, Хмельницький, Стульневський та Довгинський.
Незважаючи на те, що вік функціонування дошкільних навчальних закладів від 20 до 45 років, стан матеріально-технічної бази в них поліпшується, про що свідчать акти перевірок готовності закладів освіти до нового навчального року,  які проводяться щорічно у серпні місяці. Крім бюджетних коштів, ремонти груп ДНЗ проводяться за допомогою батьків та спонсорських надходжень. Протягом 2010 року замінено вікна та двері у КДНЗ «Сонечко» Чернігівської селищної ради на суму 300 тис. грн. У 2011 році завершили заміну вікон та дверей, відремонтували два павільйони на суму 197 тис. грн.. з  обласного бюджету   у КДНЗ ясла-садку «Посмішка» Чернігівської селищної ради, проведено капітальний ремонт даху та відремонтовано каналізаційну та водопостачальну системи в КДНЗ «Вишенька» Богданівської сільської ради на суму 50 тис. грн. У 2012 році проведено утеплення стін КДНЗ ясел-садка «Посмішка» Чернігівської селищної ради за кошти державної субвенції (790 тис.грн.). Частково відремонтовано дах, укріплено стелю, відремонтовано павільйон, придбано котел на твердому паливі  у КДНЗ ясла-садку «Посмішка» Новополтавської сільської ради. Богданівською сільською радою виділено 90 тис. грн. на ремонт дошкільної установи. У всіх дошкільних навчальних закладах проводяться косметичні ремонти за рахунок сільських рад, батьківських, спонсорських коштів. У 2012 році придбали нову електроплиту у КДНЗ ясла-садок «Вербиченька», телевізор у КДНЗ ясла-садок «Казка» Верхньотокмацької сільської ради.
У результаті виконання заходів Програми розвитку освіти Чернігівського району на 2010-2012 роки  забезпечено  охоплення дошкільними навчальними закладами 83 % (по країні – 81%) дітей дошкільного віку, у тому числі в сільській місцевості - 71%. Показник охоплення суспільним дошкільним навчанням дітей 5-річного віку складає – 100 % (по країні – 99,8 %). 
У загальноосвітній ланці послідовно вирішувалося завдання забезпечення рівного доступу до якісної освіти. Діяльність органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, управління освітою, педагогічних колективів була спрямована на створення умов територіальної доступності кожного учня до школи з якісною освітою; достатньої варіативності усього загалу загальноосвітніх закладів за змістом і формами освіти для реалізації права родини обрати школу відповідно до особливостей освітніх запитів дитини; ресурсного забезпечення закладів (матеріально-технічного, кадрового, навчально-методичного, у т.ч.  інформаційно-комп’ютерної бази), яке гарантує сучасну якість освіти і за її змістом, і за технологіями опанування знаннями, і за результатом. Забезпечення профільного навчання в освітніх установах району здійснюється шляхом створення профільних класів та підгруп у школі ІІІ ступеню.  У поточному навчальному році 9 шкіл І-ІІІ ст. здійснюють навчання за філологічним, природничим, суспільно-гуманітарним, технологічним, художньо-естетичним, та спортивним напрямами. Профільною освітою охоплено 230 учень старшої школи.  З них 10 у сільській місцевості. Чернігівська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів «Надія» забезпечує надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до курсового професійно - технічного навчання  підготовка водіїв автотранспортних засобів (категорія «С»). Щорічно державні іспити на присвоєння кваліфікації з видачею документів державного зразка складають близько 30 учнів.
Згідно зі статтею 14 Закону України «Про освіту», статтею 21 Закону України «Про загальну середню освіту» створені умови для забезпечення рівного доступу до якісної освіти всіх дітей і підлітків шкільного віку, незалежно від місця проживання через організацію регулярного безкоштовного підвезення учнів до місць навчання та у зворотному напрямку.
Доступ до середньої освіти значною мірою забезпечується за допомогою підвезення дітей до ЗНЗ. Стовідсотково підвозяться всі діти, які проживають за межею пішохідної доступності до загальноосвітніх навчальних закладів. 
За роки роботи за програмою «Шкільний автобус» за рахунок усіх джерел фінансування придбано 6 нових автобусів. 
Усі ЗНЗ І-ІІІ ступенів мають комп’ютерні класи з підключенням до Інтернету (у ЗНЗ району – 17 навчальних комп’ютерних комплексів), розвивається відповідна інфраструктура програмного, мультимедійного забезпечення. Кількість учнів на один персональний комп‘ютер у середньому по району складає 10 чоловік.
У районі триває робота щодо створення єдиного освітнього простору. Забезпечується  передача  електронних баз даних про учнів і вчителів, бази матеріально-технічного стану загальноосвітніх навчальних закладів на  портал zp.isuo.org, діє автоматизована система «Запорізька обласна освітня мережа», здійснюється автоматичне формування всіх державних статистичних звітів. У рамках єдиного освітнього простору розвиваються кілька веб-ресурсів: сайт відділу освіти, молоді та спорту Чернігівської районної державної адміністрації, сайти шкіл; розпочато роботу щодо залучення до єдиного освітнього простору дошкільної ланки освіти. 
Відділом освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації відпрацьовано механізм організації харчування дітей у загальноосвітніх навчальних закладах. Безпосередньо харчуванням забезпечуються учні в 17 навчальних закладах. 
Для учнів 1-4 класів, учнів пільгових категорій оплата обідів за  рахунок бюджетних асигнувань становить  4,50 грн. на одного учня за один обід. 
В усіх загальноосвітніх школах району здійснюється харчування. Забезпечено одноразове безкоштовне харчування: 644 учнів 1-4 класів, що становить 100%, дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування – 29, або 100%, дітей з малозабезпечених сімей, які отримують допомогу відповідно статті 19 Закону України «Про державну допомогу сім’ям із дітьми» – 39, або 100%. 
Щороку забезпечується літнє оздоровлення дітей-сиріт.  
З 01.09.2012 року 181 першокласників району почали вчитися за новими Державними стандартами. Усі заклади на 100 % отримали нові підручники для першого класу. Школи забезпечені навчальними програмами 2012 року, методичними  посібниками. В усіх школах проведено комплекс заходів з педагогами, батьками, майбутніми першокласниками в рамках Всеукраїнської акції «Дай руку, першокласнику!» щодо підготовки до успішного навчання в школі учнів-початківців. 
На виконання Програми розвитку освіти Чернігівського району на 2010-2012 роки реалізовано систему заходів щодо піднесення якісного складу педагогічних працівників, науково-методичного забезпечення їх професійного зростання, творчої майстерності.  Щороку проводились конкурси педагогічної майстерності для різних категорій освітян: «Учитель року», «Методист року», «Лідер року», «Імідж дошкільного навчального закладу» тощо.  Планомірно реалізувався обласний освітній проект «Формування та розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності педагогів», у результаті чого всі вчителі пройшли в різних формах навчання і опанували необхідними знаннями, вміннями й навичками застосування у навчально-виховному процесі сучасних інформаційно-комп’ютерних технологій.   У загальноосвітніх школах району працює 297 педагогічних працівників, з них мають вищу освіту  - 273 (91%), навчаються заочно – 21 (7%). 184 (61%) педагогічних працівника мають стаж педагогічної діяльності понад 20 років. Мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» - 65 (21%), «спеціаліст І категорії» - 99 (33%), педагогічне звання «вчитель – методист» - 16 (5%), «старший вчитель» - 36 (12%), педагогічних працівників, які мають державні нагороди та відзнаки  - 27 (9%), з них ”Відмінник освіти” – 14 (4%).  У серпні 2012 року до району прибуло 20 молодих спеціалістів.  Не вирішується проблема забезпечення освітян житлом. Основні проблеми системи освіти району,  які в часових межах 2010-2012 років значною мірою вирішені, вимагають подальшого повного розв’язання, а саме:
функціонуюча мережа дошкільних навчальних закладів (далі - ДНЗ) ще не в повній мірі задовольняє потреби населення: зміст, спрямованість і форми діяльності ДНЗ, перелік та ефективність їх послуг вимагають подальшого інноваційного розвитку відповідно до запитів населення і сучасних науково-практичних досягнень дошкільної освіти;
потребують оновлення парк комп’ютерної техніки, обладнання значної частини навчальних кабінетів, технологічного обладнання харчоблоків, обладнання спортивних залів і майданчиків загальноосвітніх навчальних закладів; для підвезення школярів сільської місцевості необхідно придбати додатково 4 шкільних автобусів;
освіта району не в повній мірі реалізує виховну функцію в умовах нових соціально-економічних реалій і вимог до успішної особистості та громадянина, функцію психологічної підтримки учнів; 
потребує подальшого розвитку система збереження, зміцнення, відновлення здоров‘я учня, вихованця в навчально-виховному процесі;
не став ефективним інструментом управління за результатами моніторинг якості освіти;
фактичні показники статусу освітян ще не адекватні їх ролі в суспільстві; інноваційна та демократична культура професійної діяльності у педагогічному середовищі потребують подальшого формування і розвитку; залишається тенденція до старіння педагогічних кадрів.

ІІІ. КОНЦЕПЦІЯ
ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ОСВІТИ ЧЕРНІГІВСЬКОГО РАЙОНУ
НА 2013 – 2017 РОКИ

1. Актуальність розробки і мета Програми

	Система освіти району, віддзеркалюючи соціально-економічні запити регіону в ситуації високого динамізму змін у суспільстві, глобалізаційних процесів, інтенсивного зростання високотехнологічних комунікацій і виробництв, людської географічної та економічної мобільності, кризових явищ, що гостро позначаються на якості життя населення району, перебуває у стані постійного  пошуку шляхів актуального, прогнозованого, випереджального реагування в умовах регіону на виклику часу. 
Це вимагає відповідного програмно-цільового забезпечення ефективності і результату окресленого пошуку, створення в районі освітнього середовища, що задовольняючи запити в якісній освіті населення району, водночас інтегруватиметься в єдиний державний освітній простір, відповідатиме міжнародним критеріям освіти.
	 Основним ціннісним виміром якості сучасної освіти в районі повинні стати можливості тих, хто  її здобув, мати такий рівень інформованості, умотивованості до власного розвитку і постійної освіти, здатності творчо мислити, громадянської активності і відповідальності, мобільності, гнучкості, щоб успішно будувати власне життя і ефективно діяти в глобальному середовищі, вносити свідомий вклад у розвиток району, піднесення конкурентноздатності країни в європейському і світовому просторі. Створення і розвиток умов доступності для населення району зазначеної якості освіти є гострою сьогоденною і стратегічною потребою. 
Стратегічний курс суспільства на посилення ролі району у регулюванні суспільного життя та соціально-економічного розвитку зумовив переоцінку традиційних факторів регіонального розвитку, у тому числі й переосмислення функції освіти, набуття нею першочергового значення як рушійної сили позитивних суспільних змін. Виважена та гнучка регіональна освітня політика як конкретизація освітньої політики держави на місцевому рівні може успішно реалізуватися через програму розвитку освіти, що своєю спрямованістю і змістом відповідає обласним економічним, соціокультурним умовам і перспективам їх розвитку.

Мета програми - забезпечення умов рівної доступності для населення району сучасної повноцінної, якісної освіти, що відповідає актуальним і перспективним запитам особистості, суспільства і держави, міжнародним критеріям. 

2. Пріоритетні завдання досягнення мети програми:

1. Забезпечення для населення району державних гарантій доступності та рівних можливостей отримання повноцінної освіти незалежно від місця проживання і матеріального статку; безоплатності повної загальної середньої освіти в межах державних стандартів і безоплатності інших рівнів району в межах, визначених чинним законодавством України.
2. Досягнення нової сучасної якості дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти з варіативною соціальною адресністю умов її здобуття відповідно до запитів та можливостей споживачів освітніх послуг; максимальне наближення навчання і виховання кожного учня, вихованця до їх сутності, здібностей та особливостей.
3. Розвиток освіти як відкритої, демократичної системи на основі розподілу відповідальності між суб‘єктами освітньої політики, досягнення балансу й актуалізації механізмів державно-громадського управління та піднесення ролі всіх учасників освітнього процесу: тих, хто вчиться, педагогів, батьків, керівників навчально-виховних закладів.
4. Забезпечення умов здобуття освіти в умовах, що гарантують здоров‘я, захист прав особистості вихованців, учнів в освітньому процесі, їх психологічну і фізичну безпеку.
5. Створення для населення району умов неперервного здобуття освіти протягом життя як фактора мобільності суспільства, його готовності до прогнозованих змін.
6. Забезпечення умов для апробації та ефективного впровадження  прогресивних технологій інноваційного розвитку, сучасних принципів організації навчально-виховного процесу в усіх ланках освіти; досягнення збалансованості знань і компетенцій споживачів освітніх послуг; створення і впровадження моделей інтегрованих закладів освіти, що реалізуватимуть адаптивні різнорівневі освітні програми.
7. Досягнення якісних змін інформаційних потоків та комунікацій в усіх ланках системи освіти, в освітньому процесі; застосування сучасних технологій створення баз даних про освіту та освітні середовища, оперативного збору, обробки і обміну інформацією.

3. Основні шляхи реалізації завдань Програми:

здійснення системи заходів цієї Програми та відповідних загальноосвітніх  програм розвитку освіти, а також за потреби, розробка інших районних програм і проектів щодо забезпечення якісної освіти у всіх ланках системи освіти району;
подальший структурний і якісний розвиток мережі навчально-виховних закладів усіх типів і форм власності з одночасним розвитком ресурсного забезпечення в них умов доступності здобуття якісної освіти, збагачення освітнього середовища; 
управлінське і методичне забезпечення розбудови інноваційних моделей освіти на основі концепцій гуманізації, відкритої освіти та компетентнісного підходу; 
пошук і реалізація сучасних ефективних моделей виховання, спрямованих на формування системи цінностей особистості, адекватних актуальним завданням розбудови суспільства в Україні і її інтеграції в європейський простір та світове співтовариство.

4. Очікувані результати:

Основним узагальнюючим результативним чинником виконання Програми має стати збалансована відповідність:
 якості самої регіональної системи освіти в усіх її складових;
 якості освітнього процесу в навчально-виховних закладах відповідно до цілей і стандартів освіти в державі;
 задоволеності очікувань учасників процесу освіти від якості наданих  закладами освіти послуг.
Ці результати конкретизуватимуться у:
створенні механізмів сталого розвитку системи освіти Чернігівського району;
досягненні якості варіативної мережі навчально-виховних закладів усіх типів і форм власності за змістом освіти, формами і мовою її здобуття; безпечністю та сприятливістю умов навчально-виховного процесу для здоров‘я учасників; забезпеченні наступності і безперервності освіти у всіх її ланках;
розвиненості сучасного ресурсного забезпечення навчально-виховних закладів у районі, у тому числі матеріально-технічного, навчально-методичного, інформаційно-комунікаційного оснащення;  кадрового забезпечення;
побудові освітнього процесу на ідеології формування компетенцій учня,  вихованця;
досягненні ефективної моделі управління якістю освіти в районі на підставі розбудови системного моніторингу стану та результатів функціонування і розвитку системи освіти на всіх рівнях, адаптивності управління, прийнятті ефективних управлінських рішень за результатами;
відповідності державним стандартам, конкурентноздатності здобутої випускниками навчально-виховних закладів освіти незалежно від їх соціального статусу, фізичних та особистих можливостей;
спроможності випускників успішно продовжувати безперервну освіту протягом життя.


ІV. ДОШКІЛЬНА ОСВІТА

	Мета: створення умов для повного задоволення потреб населення в дошкільній освіті; забезпечення доступної та якісної освіти в дошкільних навчальних закладах усіх типів, профілів і форм власності відповідно до інтересів успішного розвитку дитини дошкільного віку в межах державних вимог до змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти та з урахуванням соціального запиту батьків, вимог щодо готовності дитини до успішного навчання в школі. 

	Завдання:

1. Удосконалення системи прогнозування і розвитку дошкільної освіти, створення варіативної мережі дошкільних закладів усіх типів, профілів та форм власності відповідно до освітніх запитів населення, демографічних прогнозів, особливостей функціонування дошкільних закладів у селищі і сільській місцевості; у тому числі створення умов для обов’язкового здобуття дошкільної освіти дітьми п’ятирічного віку.
2. Забезпечення якісного виконання змісту дошкільної освіти шляхом впровадження нової редакції Базового компонента дошкільної освіти Державного стандарту дошкільної освіти України; виконання вимог програм та навчально-методичного забезпечення, затвердженого Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. 
3. Досягнення в системі дошкільної освіти оптимального рівня дошкільної зрілості кожної дитини відповідно до природних можливостей   та рівних стартових можливостей продовжувати освіту в початковій школі.
4. Збереження і розвиток фізичного, психічного і духовного здоров’я дитини з раннього віку як головного життєвого ресурсу людини.
5. Корінне поліпшення матеріально-технічної бази дошкільних закладів, у тому числі шляхом інформатизації, створення сучасного розвивального середовища як однієї з передумов успішного розвитку дитини дошкільного віку.
	6. Забезпечення випереджаючого науково-методичного супроводу розвитку дошкільної освіти в районі; експериментального відпрацювання актуальних питань діяльності дошкільних навчальних закладів; моніторингових досліджень якості дошкільної освіти в процесі впровадження нової редакції Базового компоненту дошкільної освіти в Україні та рівня задоволеності населення дошкільною освітою в районі.

Основні заходи з реалізації мети

	1. Удосконалити шляхом упровадження сучасних інформаційно-комп’ютерних технологій облік дітей дошкільного віку; систему обліку поточних потреб та середньострокового прогнозування потреб населення в дошкільній освіті.

Щороку до 1 лютого
2013-2017 роки
Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, виконкоми сільських та селищної рад,  керівники навчально-виховних закладів                                                           
	2. Створити умови для забезпечення місцями в дошкільних навчальних закладах всіх, відповідно до потреб населення, дітей дошкільного віку; повного залучення дітей п’ятирічного віку до систематичного навчання в дошкільних навчальних закладах і підготовки до успішного шкільного навчання.

2013-2017 роки
Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, виконкоми сільських та селищної рад,  керівники навчально-виховних закладів                                                           
	3. Забезпечити подальший розвиток мережі дошкільних навчальних закладів шляхом реорганізації шкіл у навчально-виховні комплекси "дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад":
-Замістянської зош І-ІІ супенів-2013 рік
-Панфілівська зош І-ІІІ ступенів-2014 рік
-Новополтавська зош І-ІІІ ступенів-2015 рік
-Чернігівська зош І-ІІ ступенів -2016 рік;
 збільшення потужностей функціонуючих дошкільних закладів за рахунок використання резервних приміщень закладів освіти:
-КДНЗ ясла-садок «Казка» Верхньотокмацької сільської ради-2014 рік
-КДНЗ ясла-садок «Оленка» Обіточненської сільської ради-2015 рік 

2013-2017 роки
Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, виконкоми сільських та селищної рад,  керівники навчально-виховних закладів                                                           

4. Забезпечити підтримку та сприяння створення центрів розвитку дитини; відкриття у дошкільних навчальних закладах для диференційованого забезпечення відповідних потреб громадян груп: сімейних, прогулянкових, різнотривалого та цілодобового перебування дітей, роботи у вихідні і святкові дні тощо.

2013-2017 роки
Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, виконкоми сільських та селищної рад,  керівники навчально-виховних закладів

5. Забезпечити соціальний захист, охорону життя, здоров'я вихованців дошкільних навчальних закладів; оптимальне та якісне харчування дітей відповідно до вікових потреб; упровадити ефективну систему заходів зі збереження і зміцнення фізичного, психічного та духовного здоров'я дитини, реалізації здоров'язберігаючих та здоров'язміцнюючих технологій дошкільної освіти; медичного обслуговування дітей у дошкільних навчальних закладах.


2013-2017 роки
Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, ЦРЛ, виконкоми сільських та селищної рад,  керівники навчально-виховних закладів

6.Оснастити дошкільні навчальні заклади комп’ютерною технікою з підключенням до мережі Інтернет.

2013-2017 роки
Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, виконкоми сільських та селищної рад,  керівники навчально-виховних закладів


7.Забезпечити проведення районних заходів з науково-методичного забезпечення розвитку дошкільної освіти та заохочення суб‘єктів освітнього простору району до ефективної підтримки і розвитку дошкілля району:
	
7.1. конкурсу: 
«Методист року» - щорічно;

7.2. «Дня довкілля» - щорічно

2013-2017 роки
Відділ освіти, молоді та спорту,  райдержадміністрації, виконкоми сільських та селищної рад,  керівники навчально-виховних закладів

	
8. Організувати на базі КДНЗ ясел-садка «Сонечко» Чернігівської селищної ради «Школи практичного психолога дошкільного навчального закладу» для  надання консультативної допомоги батькам і педагогам.

2013-2017 роки
Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, Чернігівська селищна рада, адміністрація КДНЗ

		
	
9. Привести матеріально-технічну базу, навчально-методичне забезпечення дошкільних навчальних закладів у відповідність до сучасних вимог щодо створення безпечного і комфортного для перебування дітей розвиваючого освітнього середовища, обладнання навчально-наочними посібниками та іграшками  на рівні, не нижчому від чинних нормативів.

2013-2017 роки
Відділ освіти, молоді та спорту,  райдержадміністрації, виконкоми сільських та селищної рад,  керівники навчально-виховних закладів


10.Забезпечити поліпшення матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів шляхом проведення капітальних ремонтів, здійснення реконструкції будівель та придбання обладнання і предметів довгострокового користування.

2013-2017 роки
Відділ освіти, молоді та спорту,  райдержадміністрації,, виконкоми сільських та селищної рад,  керівники навчально-виховних закладів

11. Привести у відповідність штатну чисельність працівників ДНЗ, керуючись Типовими штатними нормативами, затвердженими наказом  МОН від 04.11.2010 р. №1055

2013-2017 роки

Фінансове управління, відділ освіти,  молоді та спорту райдержадміністрації, виконкоми сільських та селищної рад,  керівники навчально-виховних закладів

V. ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА

Проект «Рівний доступ до якісної освіти»

	Мета: забезпечення рівних умов доступності і безоплатності здобуття якісної повної загальної середньої освіти для населення району; піднесення ролі загальної середньої освіти в здатності молодого покоління, що її здобуло, повноцінно жити і бути успішним у новому світі, адекватно реагувати на зміни, постійно самовдосконалюватися.
	
Завдання: 

	1. Якісний розвиток варіативної мережі загальної середньої освіти, реструктуризація її інфраструктури, форм навчання (у т.ч. дистанційного) у напрямі створення умов рівного доступу для жителів кожного населеного пункту.
	2. Розвиток сучасного інформаційно-комунікаційного, матеріально-технічного оснащення освітнього процесу в кожному загальноосвітньому навчальному закладі; забезпечення широкого доступу до інформаційних ресурсів Інтернету.
	3. Перехід до нових практикоорієнтованих технологій загальної середньої освіти, заснованих на Державних стандартах та зорієнтованих на особисті досягнення кожного школяра; вирівнювання якості освіти в усіх загальноосвітніх закладах регіону за рахунок озброєння вчителів інноваційними технологіями освіти та ефективними методами об‘єктивної оцінки якості освіти школярів; зняття проблем, пов‘язаних із якістю підвезення на навчання учнів, що проживають за межами пішохідної доступності до навчальних закладів.
	4. Відпрацювання нових моделей (у тому числі освітніх округів, опорних закладів, «Шкіл майбутнього») ефективного використання наявних матеріально-технічних, кадрових, навчально-методичних, інформаційно-комп’ютерних та інших ресурсів загальної середньої освіти в районі, виходячи зі специфічних особливостей соціально-економічних умов та освітніх потреб учнів.
	5. Створення можливостей індивідуального вибору та реалізації старшокласниками змісту освіти відповідно до їх освітніх потреб, нахилів та здібностей через диференціацію навчання у старшій школі, розвиток умов для профільного навчання.
 
Основні заходи з реалізації мети

	1. Провадити систематичний моніторинг відповідності мережі загальноосвітніх закладів законодавчим вимогам щодо забезпечення обов’язковості загальної середньої освіти для населення та спроможності сформованої мережі забезпечувати варіативні потреби учнів щодо форм, змісту, мови здобуття освіти, врахування потреб соціального захисту та підтримки різних категорій учнів у здобутті освіти; забезпечувати на підставі моніторингу передбачуваність якісного розвитку мережі відповідно до потреб населення, соціально-економічних умов, характеру демографічної динаміки в районі. 

2013-2017 роки

Відділ освіти,  молоді та спорту  райдержадміністрації,, виконкоми сільських та селищної рад,  керівники навчально-виховних закладів


	2. Забезпечити планомірну реконструкцію інфраструктури освіти: кількісний і якісний розвиток створеної мережі територіальних освітніх округів, опорних закладів, «Шкіл майбутнього», упровадження міжшкільних учнівських навчальних груп, здійснення доцільного перерозподілу ресурсів між освітніми закладами району; розвиток дистанційної освіти; піднесення на основі цих заходів доступності та вирівнювання конкурентноздатності загальної середньої освіти.

2013-2017 роки
Відділ освіти,  молоді та спорту  райдержадміністрації, виконкоми сільських та селищної рад,  керівники навчально-виховних закладів

	3. Забезпечити у функціонуванні й розвитку навчально-виховних закладів дотримання законодавства про мови, реалізацію прав громадян щодо мов навчання.

2013-2017 роки
Відділ освіти,  молоді та спорту  райдержадміністрації,
загальноосвітні навчальні заклади

	4. Забезпечити поетапну розбудову єдиного інформаційного освітнього порталу району – віртуального представництва в Інтернеті всіх структурних одиниць системи освіти району: відділу освіти, навчально-виховних закладів усіх типів і форм власності, районного методичного кабінету, соціального, психолого-медико-педагогічного, інформаційного забезпечення, установ освіти; забезпечити участь у обласному єдиному інформаційному освітньому порталі.

2013-2017 роки
Відділ освіти,  молоді та спорту  райдержадміністрації, загальноосвітні навчальні заклади

5. Здійснити заходи щодо структурного розвитку та контентного збагачення  інформаційного освітнього простору; у тому числі: освітніх середовищ навчально-виховних закладів, їх організаційної, навчальної та методичної складових, бібліотечно-інформаційних центрів, медіатек загальноосвітніх закладів; актуалізації практичної спрямованості електронних контентів для всіх учасників навчально-виховного процесу; участь у проведенні віртуальних заходів (вебінарів, дистанційних нарад, майстер-класів, тренінгів тощо); для упровадження електронного діловодства.

2013-2017 роки
Відділ освіти,  молоді та спорту  райдержадміністрації, загальноосвітні навчальні заклади


	
6. Забезпечити підключення до швидкісного Інтернету закладів освіти району; впровадження закладами освіти апаратного і програмного забезпечення для підтримки організаційної та управлінської діяльності, організації роботи бібліотечно-інформаційних центрів, ефективне функціонування локальних мереж, широке використання інформаційних ресурсів Інтернету  в освітньому процесі загальноосвітніх навчальних закладів. 

2013-2017 роки
Відділ освіти,  молоді та спорту  райдержадміністрації, загальноосвітні навчальні заклади


	

7. Забезпечити введення до штатних розписів установ освіти спеціалістів з інформаційних технологій: техніка з обслуговування комп’ютерної техніки, лаборанта НКК, системного адміністратора НКК.


2013-2017 роки
Відділ освіти,  молоді та спорту  райдержадміністрації, загальноосвітні навчальні заклади


	
8. Забезпечити навчальними комп’ютерними комплексами 100 % загальноосвітніх навчальних закладів, комп’ютерами 100 % дошкільних навчальних закладів; систематичне оновлення та модернізацію наявного парку комп’ютерної техніки; комплектування закладів ліцензійним програмним забезпеченням. 

2013-2017 роки
Відділ освіти, молоді та спорту  райдержадміністрації, загальноосвітні навчальні заклади


	
9. Провести районні конкурси:
	9.1. «Школа інформаційного суспільства» 
	9.2. навчальних проектів «Інтел®. Навчання для майбутнього» 

2013-2017 роки (щороку)
Відділ освіти,  молоді та спорту  райдержадміністрації, загальноосвітні навчальні заклади


	10. Продовжити участь  загальноосвітніх навчальних закладів у Національному проекті «Відкритий світ»; «Школа сучасних знань»; «Запорізька Вікі»; «Віртуальна школа програмування»; участь у міжнародному учнівському медіафестивалі «Москва – Запоріжжя».
	
2013-2017 роки
Відділ освіти,  молоді та спорту  райдержадміністрації, загальноосвітні навчальні заклади


	11. Здійснити дослідно-експериментальне відпрацювання в системі освіти району науково-методичних засад упровадження вітчизняної моделі медіаосвіти в навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів.
2013-2017 роки
Відділ освіти,  молоді та спорту  райдержадміністрації, загальноосвітні навчальні заклади


	12. Забезпечити за рахунок різних, не заборонених законодавством джерел фінансування, придбання для підвезення учнів та педагогів до навчальних закладів у сільській місцевості 5 нових шкільних автобусів. 

2013-2017 роки

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації
13. Забезпечити поліпшення матеріально-технічної бази загальноосвітніх навчальних закладів шляхом проведення капітальних ремонтів, здійснення реконструкції будівель та придбання обладнання і предметів довгострокового користування.


2013-2017 роки


Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, загальноосвітні навчальні заклади

14. Забезпечити системну діяльність відділу освіти, районного методичного кабінету, педагогічних колективів загальноосвітніх навчальних закладів щодо впровадження нових Державних стандартів освіти:  у початковій школі - з 2013 року; в основній школі – з 2013/2014 н. р.; у старшій школі - підготовки до переходу на новий Державний стандарт освіти з 2018 року; 

2013-2017 роки
 Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, загальноосвітні навчальні заклади

	15. Продовжити впровадження в практику діяльності загальноосвітніх навчальних закладів соціально-педагогічних технологій навчання і виховання учнів початкової школи:
	15.1.«Діяльнісний підхід у навчання математики, природознавства, української мови»;
	15.2. «Розвивальне навчання Д.Ельконіна – В. Давидова на уроках грамоти і рідної мови»;
	
2013—2017 роки



Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, загальноосвітні навчальні заклади
	16. Для забезпечення виконання регіонального компонента варіативної складової навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів та вдосконалення змісту освіти в них продовжити вивчення курсів за вибором: “Історія рідного краю”, “Екологія рідного краю”. 

2013-2017 роки
Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, загальноосвітні навчальні заклади
 
	17. Відпрацювати прийнятні форми оптимізації можливостей організації профільного навчання учнів старшої школи в умовах мережевої взаємодії закладів освіти в межах району. Упровадити доцільні шляхи інтеграції профільного і професійного навчання у співпраці загальноосвітніх навчальних закладів зі службами зайнятості, вищими навчальними закладами.

2013 рік

Відділ освіти, молоді та спорту,  райдержадміністрації,виконкоми сільських та селищної рад,  керівники навчально-виховних закладів

	18. Забезпечити функціонування в районі опорної профільної школи, яка  відповідатиме сучасним вимогам щодо матеріально-технічного, навчально-методичного та кадрового забезпечення.

2013-2017 роки
Відділ освіти,  молоді та спорту  райдержадміністрації, виконкоми сільських та селищної рад,  керівники навчально-виховних закладів

	19. Продовжити роботу щодо створення умов для розвитку допрофільного та профільного навчання на базі  позашкільних  навчальних закладів.

2013-2017 роки

Відділ освіти,  молоді та спорту  райдержадміністрації, виконкоми сільських та селищної рад,  керівники навчально-виховних закладів

	20. Упровадити систематичний моніторинг якості допрофільної підготовки та профільної освіти: розробити його методику, критерії, показники, інструментарій; забезпечити реалізацію результатів моніторингу для коригування та розвитку якості профільного навчання.

2013-2017 роки
Відділ освіти,  молоді та спорту  райдержадміністрації,  керівники навчально-виховних закладів






Проект «Обдарована дитина»

	Мета: забезпечення пріоритетності системи пошуку, навчання, виховання і підтримки обдарованих учнів як важливого чинника становлення особистості, збереження і розвитку інтелектуального потенціалу суспільства.	

Завдання:
	
	1. Створення в освіті єдиного інформаційно-навчального простору для розвитку і підтримки обдарованої учнівської молоді.
	2. Об‘єднання потенціалу системи освіти регіону, сім‘ї, різних соціальних інституцій, громадськості у забезпеченні творчої реалізації обдарованих учнів.
	3. Удосконалення на  районному рівні, у загальноосвітніх начальних закладах системи підтримки і заохочення обдарованих учнів.

Основні заходи з реалізації мети

	1. Провести ІІ (районний) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів та забезпечити підготовку і участь переможців у обласному, державному  етапах.

2013-2017 роки (щороку)
Відділ освіти,  молоді та спорту  райдержадміністрації, загальноосвітні навчальні заклади
	2. Провести І (районний) етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України та   забезпечити участь переможців у обласному етапі конкурсу.

2013-2017 роки (щороку)
Відділ освіти,  молоді та спорту Чернігівської райдержадміністрації та позашкільні навчальні заклади

		3. Провести районне свято « Талант + Творчість»					
2013-2017 роки (щороку)
Відділ освіти,  молоді та спорту  райдержадміністрації
	
4. Забезпечити оздоровлення та відпочинок обдарованих учнів закладів освіти , у тому числі відмінників навчання, переможців  обласних, міжрегіональних  і всеукраїнських інтелектуальних змагань 

2013-2017 роки (щороку)
Відділ освіти, молоді та спорту  райдержадміністрації,
загальноосвітні навчальні заклади
	

7. Забезпечити участь учнівських збірних команд району у обласних турнірах та конкурсах, тренувальних зборах та обласних «літніх шкіл» для обдарованих дітей, для переможців обласного етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України. 

2013-2017 роки (щорічно)
Відділ освіти,  молоді та спорту  райдержадміністрації, Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

		
10. Забезпечити участь учнівської молоді у  Всеукраїнських інтерактивних інтелектуальних конкурсах «Технік-Юніор» (історія науки, техніки та її творців, винахідництво); «Історик-Юніор» (історія України, всесвітня історія); «Еколог-Юніор» (екологія); «Астроном-Юніор» (астрономія); «Лелека» (історія); «Колосок» (природничі науки); «Левеня» (фізика); «Кенгуру» (математика) та інші інтелектуальні змагання учнів загальноосвітніх навчальних закладів.
2013-2017 роки (щороку)
Відділ освіти, молоді та спорту  райдержадміністрації

11. Продовжити моніторинг ефективності впровадження в загальноосвітніх і позашкільних закладах технологій, які мають педагогічний ефект у роботі з обдарованими дітьми, та підготовку за результатами відповідних науково-методичних рекомендацій для органів управління освітою районів і міст області за напрямами:
технологія ідентифікації обдарованих учнів вчителем;
технологія розв‘язання винахідницьких завдань;
проектна технологія;
технологія дослідницької діяльності;
технологія індивідуального ведення обдарованої дитини.

2013-2017 роки
Відділ освіти,  молоді та спорту  райдержадміністрації,керівники навчально-виховних закладів

	12. Розробити для загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів науково-методичні посібники, інструментарій, технологічне забезпечення проведення психологами і педагогами комплексної діагностики обдарованості дітей. 

2014-2015 роки
Відділ освіти,  молоді та спорту  райдержадміністрації, керівники навчально-виховних закладів

		
	13. Провести районний конкурс-захист авторських програм роботи з обдарованими дітьми та відповідного дидактичного матеріалу.

2016 рік 
Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації
	 
Проект «Дитина з особливими потребами»

Мета: реалізація в системі освіти району державної політики щодо  забезпечення конституційних прав і гарантій на рівний доступ до якісної освіти дітей-інвалідів і дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку.

	Завдання:

1. Розвиток матеріально-технічних, кадрових, навчально-методичних умов для розширення практики інклюзивного та інтегрованого навчання в дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладах.
2. Здійснення ефективного психолого-медико-педагогічного супроводу дітей, які потребують особливої уваги, підтримки та корекції фізичного та (або) розумового розвитку, спрямованих на компенсацію втрачених функцій, формування психологічних новоутворень; завершення формування мережі районної психолого-медико-педагогічних консультацій.
          3. Забезпечення підготовки педагогічних кадрів до роботи з дітьми з особливостями психофізичного розвитку.

Основні заходи з реалізації мети

	1. Забезпечити систематичний аналіз контингентів дітей-інвалідів і дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку та здійснення за результатами аналізу заходів щодо створення відповідних умов для здобуття цими дітьми освіти та реабілітаційних послуг.

2013-2017 роки 
(щороку до 01 березня)
 
Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, загальноосвітні навчальні заклади

	
2. Продовжити роботу зі створення умов рівного доступу до приміщень навчальних закладів дітей-інвалідів та дітей з обмеженими фізичними можливостями (усунення архітектурних бар’єрів, побудова пандусів, переобладнання навчальних приміщень та решти приміщень соціальної інфраструктури навчальних закладів).

2013-2017 роки
 Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації,  навчальні заклади


	3. Визначити в районі опорні дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади за нозологіями, спеціальні класи у загальноосвітніх навчальних закладах для реалізації права на освіту дітей з особливими освітніми потребами за місцем проживання, їх соціалізації та інтеграції в суспільство.  

2013-2017 роки
Відділ освіти, молоді та спорту 
 райдержадміністрації,  навчальні заклади


	4. Забезпечити фаховий психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах з інклюзивним навчанням.

2013-2017 роки
 Відділ освіти, молоді та спорту  райдержадміністрації, навчальні заклади


	5. Передбачити у штатних розкладах районних психолого-медико-педагогічних консультацій, загальноосвітніх навчальних закладів з інклюзивним навчанням фахівців, які забезпечуватимуть діагностичну, корекційно-розвивальну, консультаційну роботу щодо дітей з особливими потребами.

до 2015 року
 Відділ освіти, молоді та спорту  райдержадміністрації, загальноосвітні навчальні заклади


	6. Сформувати мережу логопедичних пунктів у загальноосвітніх навчальних закладах та забезпечити їх матеріально-технічне, навчально-дидактичне обладнання, оснащення корекційними засобами відповідно до чинних нормативів.

до 2015 року
 Відділ освіти, молоді та спорту  райдержадміністрації, загальноосвітні навчальні заклади


	7. Розробити науково-методичне забезпечення спецкурсу для педагогічних працівників з питань створення в загальноосвітніх навчальних закладах інклюзивного навчально-розвивального середовища.

2013-2017 роки
Відділ освіти, молоді та спорту  райдержадміністрації, загальноосвітні навчальні заклади


	
			Проект «Психологічний супровід освітнього процесу»

	Мета: соціально-психологічне забезпечення процесу розвитку освіти району на всіх її рівнях; психологічний супровід гармонійного розвитку всіх суб’єктів освітньої діяльності та навчально-виховного процесу.

	Завдання:

1. Інтеграція структурних підрозділів психологічної служби системи освіти району, організацій, установ, громадських об’єднань, які здійснюють діяльність у сфері психологічного супроводу та соціально-педагогічного патронажу освіти, в цілісну, багаторівневу систему надання психологічної та соціально-педагогічної допомоги учасникам освітнього процесу у навчально-виховних закладах.
2. Соціально-психологічне проектування, моніторинг та експертиза умов і результатів навчальної діяльності у зв’язку з переходом на новий Державний стандарт початкової та загальної середньої освіти.
3. Створення в усіх ланках регіональної системи освіти умов для успішного психологічного забезпечення освітньої діяльності; забезпечення якісної професійної підготовки з питань технології психологічного супроводу навчально-виховного процесу.
4. Формування психологічної готовності учасників навчально-виховного процесу (учнів, батьків, педагогів, керівників навчальних закладів) до взаємодії з дитиною з особливими потребами.

Основні заходи з реалізації мети

	
1. Довести чисельність працівників психологічної служби навчальних закладів усіх типів, районного методичного кабінету, відділу освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації і виконавчих комітетів сільських та селищної рад району до нормативної потреби згідно з чинним законодавством; визначити відповідний план дій у цій роботі.

2013-2017 роки
Відділ освіти молоді та спорту  райдержадміністрації, виконкоми сільських та селищної рад,  керівники навчально-виховних закладів


	2. Забезпечити систематичний моніторинг та ефективний методичний супровід психологічного забезпечення навчально-виховного процесу та рівня психологічного розвитку випускників шкіл.

2013-2017 роки
Відділ освіти, молоді та спорту  райдержадміністрації,  керівники навчально-виховних закладів

	3.  Налагодити  систему  експертизи    діагностичних     методик, психокорекційних, психотерапевтичних та реабілітаційних технік і технологій, соціологічних і соціально-психологічних опитувальників, які застосовуються в дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладах.

2013-2017 роки
Відділ освіти,  молоді та спорту  райдержадміністрації, керівники навчально-виховних закладів

4. Переглянути відповідність сучасним вимогам та ефективність форм і методів підвищення кваліфікації працівників психологічної служби системи освіти району; за результатами запровадити інноваційні перспективні форми і методи проведення курсів, семінарів, тренінгів для практичних психологів освіти, соціальних педагогів, працівників методичних служб.

2013-2017 роки
Відділ освіти молоді та спорту  райдержадміністрації,  керівники навчально-виховних закладів

5. Створити віртуальний центр психологічної допомоги для дітей та підлітків з питань профілактики психічних і поведінкових розладів, психоемоційного перевантаження школярів.

2013-2014 роки
Відділ освіти,  молоді та спорту  райдержадміністрації, керівники навчально-виховних закладів

6. Розробити методичні рекомендації з надання психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими потребами, які навчаються  в дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладах та їх батькам.

2013-2014 роки
Відділ освіти, молоді та спорту  райдержадміністрації, керівники навчально-виховних закладів

	7. Продовжити розробку і запровадження психологічних програм і проектів, спрямованих на профілактику асоціальних явищ серед дітей і підлітків (алкоголізму, наркоманії, соціального сирітства, насилля тощо), проблем адаптації, навчання і виховання, порушень у поведінці.

2013-2017 роки
Відділ освіти,  молоді та спорту  райдержадміністрації, керівники навчально-виховних закладів

	

VІ. ВИХОВАННЯ. ПОЗАШКІЛЬНА ОСВІТА

Мета: втілення  в усіх ланках системи освіти району  концептуальних ідей національного виховання, спрямованих на виховання моральної, духовної й життєво компетентної особистості, громадянина, сім'янина, професіонала; організація цілеспрямованої діяльності всіх виховних підструктур  району зі створення умов для побудови цілісної безперервної системи виховання в освіті й поширення головних ідей сучасного виховання, заснованих на системі загальнокультурних і національних цінностей;
забезпечення якісною, ефективною та доступною для всіх дітей і підлітків району позашкільною освітою; забезпечення творчого, інтелектуального, фізичного та духовного розвитку вихованців позашкільних навчальних закладів району.

Завдання:

1. Об‘єднання зусиль освітян на розбудову та проектування перспективних виховних систем кожного загальноосвітнього закладу району шляхом створення виховного простору на основі духовного єднання педагога і учня, спрямованості на самовдосконалення, саморозвиток та повноцінне життєтворення особистості школяра.  
2. Науково-методичне забезпечення, із застосуванням проектно-програмних технологій, практичних дій педагогів навчальних закладів району зі створення виховного середовища та виховного простору для особистісного розвитку учнів і молоді.
3. Забезпечення якісного розвитку мережі гуртків позашкільного навчального закладу, модернізація і досягнення комфортності умов його діяльності.
4. Розвиток взаємодії позашкільного навчального закладу з усіма ланками освіти, зовнішнім середовищем; максимальне залучення дітей та підлітків до творчого розвитку і самореалізації через систему позашкільної освіти.

Основні заходи з реалізації мети

	1. Визначити (на підставі аналізу напрямів і форм роботи позашкільного навчального закладу системи освіти, рівня зацікавленості дітей і підлітків до участі в їх діяльності)  першочергові дії щодо оновлення та збагачення змісту і форм освіти та відповідного матеріально-технічного і навчально-методичного оснащення в багатопрофільному позашкільному закладі з метою задоволення різнобічних пізнавальних і творчих інтересів учнів; забезпечити реалізацію спланованих дій.
2013 -2014 роки

Відділ освіти молоді та спорту  райдержадміністрації, Чернігівський БДЮТ

	2. Продовжити роботу територіального відділення Чернігівського району «Мала академія наук», забезпечити його необхідною матеріально-технічною та навчально-

методичною базою.

2013-2017 роки
Відділ освіти, молоді та спорту  райдержадміністрації, Чернігівський БДЮТ

	3. Забезпечити участь у роботі територіального відділення Чернігівського району «Мала академія наук» усіх загальноосвітніх та позашкільного навчальних закладів району.

2013-2017 роки
Відділ освіти, молоді та спорту    райдержадміністрації,
Чернігівський БДЮТ

	4. Відкрити у позашкільному навчальному закладі району гуртки, творчі об’єднання, відділи для залучення школярів до занять науково-технічною творчістю.

2013-2017 роки
Відділ освіти, молоді та спорту    райдержадміністрації, Чернігівський БДЮТ

	5. Продовжити роботу еколого-натуралістичних гуртків та об′єднань учнівської молоді та забезпечити умови для відкриття нових на базі загальноосвітніх шкіл району.

2013-2017 роки
Відділ освіти, молоді та спорту    райдержадміністрації, Чернігівський БДЮТ

	6. Продовжити роботу існуючих історико-краєзнавчих музеїв загальноосвітніх закладів району та забезпечити створення таких в інших навчальних закладах. 

2013-2017 роки
Відділ освіти, молоді та спорту      райдержадміністрації

	7. Забезпечити якісну  роботу структурного підрозділу комунального закладу «Запорізький обласний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді» Запорізької обласної ради в Чернігівському районі при позашкільному навчальному закладі.

2013-2017 роки
Відділ освіти, молоді та спорту      райдержадміністрації, Чернігівський БДЮТ

	8. Продовжити і якісно оновити роботу творчих груп педагогів, семінарів при  РМК відділу освіти:
«Розвиток творчого потенціалу педагога в умовах удосконалення позашкільного педагогічного процесу»;
«Формування громадянської компетентності особистості засобами сучасного змісту освіти»;
«Українське народознавство як чинник розвитку цілісної особистості»;
«Народне мистецтво часів козацької доби у сьогоденні».

2013-2017 роки
РМК  відділу освіти, молоді та спорту    райдержадміністрації, 
Чернігівський БДЮТ
 

	9. Взяти участь у Всеукраїнському семінарі позашкільних навчальних закладів «Діяльність педагогічного колективу позашкільного закладу щодо створення необхідних умов для розвитку учнів, їх мислення і загальної культури шляхом залучення до різноманітних видів творчої діяльності».

2017 рік
Відділ освіти, молоді та спорту    райдержадміністрації, Чернігівський БДЮТ 

	10. Забезпечити участь школярів Чернігівського району в обласному святі юних натуралістів області та у Всеукраїнських заходах з нагоди 90-річчя юннатівського руху в Україні.

2015 рік
Відділ освіти, молоді та спорту    райдержадміністрації, Чернігівський БДЮТ

	11. Забезпечити передплату науково-методичного журналу «Позашкілля Запоріжжя» та «Позашкілля».

2013-2017 роки
Відділ освіти, молоді та спорту    райдержадміністрації, Чернігівський БДЮТ 

	12. Забезпечити участь педагогів у регіональному та  Всеукраїнському конкурсі майстерності педагогічних працівників позашкільних закладів «Джерело творчості».

2013-2017 роки
Відділ освіти, молоді та спорту    райдержадміністрації, Чернігівський БДЮТ

	13. Організувати щорічне проведення районних творчих конкурсів, оглядів, акцій патріотичного, спортивного, науково-технічного, художньо-естетичного, туристсько-краєзнавчого, еколого-натуралістичного та інших напрямів з розвитку здібностей й обдаровань, виховання дітей і підлітків.

2013-2017 роки
Відділ освіти, молоді та спорту    райдержадміністрації, загальноосвітні навчальні заклади, Чернігівський БДЮТ

	14. Забезпечити електронною туристичною картою Запорізької області «Екскурсійний тур вихідного дня для школяра «Моя мала батьківщина» навчальні заклади району для використання в роботі.

2015-2017 роки
Відділ освіти, молоді та спорту      райдержадміністрації, Чернігівський БДЮТ 


		
VІІ.  ЗБЕРЕЖЕННЯ  І  РОЗВИТОК  ЗДОРОВ’Я, 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  БЕЗПЕКИ  ОСОБИСТОСТІ  ЧЕРЕЗ  ОСВІТУ

	Мета: створення у системі освіти району умов для усвідомлення всіма учасниками освітнього процесу життя і здоров‘я особистості як найвищих особистісних і суспільних цінностей та показників цивілізованості; мотивації до збереження і вдосконалення власного здоров‘я (фізичного, духовного, психічного); розбудова в районі освітнього простору, що забезпечує безпечні умови життєдіяльності навчально-виховних закладів. 

	Завдання: 
	
1. Налагодження у кожному навчально-виховному закладі раціональної організації освітнього процесу, що базується на оптимальних для збереження і розвитку здоров‘я учнівської молоді матеріально-технічних і санітарно-гігієнічних умовах, режимах навчання та відпочинку, запровадженні здоров‘язберігаючих технологій; передбаченій чинним законодавством системі моніторингу стану здоров‘я дітей; заходах з профілактики захворювань і шкідливих звичок.
2. Забезпечення оптимальної рухової активності дітей і підлітків.
3. Піднесення якості проведення організованих занять фізкультурою і спортом учнів та вихованців; урахування в їх організації індивідуальних фізичних можливостей і особливостей дітей і молоді.
4. Упровадження сучасних впливових форм просвітницької роботи через зміст навчання та засобами позанавчальної виховної роботи щодо формування свідомого ставлення особистості до свого здоров‘я, уміння його зберігати, відновлювати, зміцнювати.
5. Забезпечення в межах компетенції закладів освіти, визначеної чинним законодавством, якісного харчування учнів та вихованців.
6. Забезпечення в системі освіти загального гармонійного фізичного, психічного, культурного і духовного розвитку особистості.

Основні заходи з досягнення мети

	1. Створити належні умови для забезпечення фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладах в обсязі не менше 5-6 годин рухової активності на тиждень, у тому числі відповідні умови для дітей-інвалідів.

2013-2017 роки
Відділ освіти, молоді та спорту    райдержадміністрації,    навчальні заклади

	2. Продовжити впровадження у кожному навчальному закладі і цільових проектів з питань формування культури здорового способу життя учасників навчально-виховного процесу, передбачивши об‘єднання зусиль сфери освіти з соціальними партнерами щодо здоров‘я дітей і молоді, громадськістю.

2013-2017 роки
Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, загальноосвітні навчальні заклади

3. Забезпечити для відпочинку учнів початкової ланки у всіх загальноосвітніх навчальних закладах обладнання (дообладнання) ігрових куточків, ігрових кімнат, кімнат денного сну;  для розширення можливостей шкіл у спортивно-оздоровчій роботі з учнями у позанавчальний час  продовжити відновлення та відповідне обладнання ігрових і спортивних майданчиків, спортивних залів.

2013-2017 роки
Відділ освіти, молоді та спорту    райдержадміністрації, загальноосвітні навчальні заклади


	4. Забезпечити всі загальноосвітні навчальні заклади медичними працівниками відповідно до вимог чинного законодавства; облаштувати медичні кабінети та забезпечити їх медичними засобами згідно з чинними нормативами.

2013-2017 роки
Відділ освіти, молоді та спорту    райдержадміністрації, загальноосвітні навчальні заклади

	5. Розробити за результатами медичних оглядів школярів разом з місцевими органами охорони здоров’я комплексні лікувально-профілактичні заходи щодо забезпечення корекції, зміцнення стану здоров’я дітей та профілактики захворювань; забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів.

2013-2017 роки (щороку)
Відділ освіти, молоді та спорту    райдержадміністрації, загальноосвітні навчальні заклади

	6. Здійснити комплексні заходи щодо забезпечення повноцінного якісного харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів відповідно до вимог чинного законодавства, у тому числі: заміну зношеного та застарілого технологічного і холодильного обладнання шкільних їдалень, поліпшення матеріально-технічних та санітарно-гігієнічних умов приготування  страв гарячого та іншого харчування, забезпечення їдалень якісними продуктами в асортименті відповідно до чинних вимог.

 2013-2017 роки (щороку)
 Відділ освіти, молоді та спорту    райдержадміністрації, загальноосвітні навчальні заклади

7. Сприяти розвиткові мережі спортивних клубів та інших спортивно-масових об‘єднань учнівської і студентської молоді при загальноосвітніх навчальних закладах; діяльності дитячих і молодіжних спілок фізкультурно-спортивної спрямованості в навчальних закладах.

2013-2017 роки
Відділ освіти, молоді та спорту    райдержадміністрації, загальноосвітні навчальні заклади

	
8. Забезпечити проведення районних заходів з розвитку фізкультури і спорту серед дітей і підлітків:
	конкурсу «Молодь обирає здоров‘я»;
	дитячо-юнацької військово-спортивної гри «Джура»;
	оздоровчо-патріотичного фестивалю «Козацький гарт» («Нащадки козацької слави»);
	конкурсу допризовної молоді;
	спартакіади школярів;
	спортивної гри школярів «Старти надій»;
	змагань «Ігри чемпіонів»;
	участі в обласних та всеукраїнських змаганнях з  видів спорту.

2013-2017 роки (щорічно)

Відділ освіти, молоді та спорту    райдержадміністрації, загальноосвітні навчальні заклади

	
9. Сприяти співпраці дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів з дитячо-юнацькими спортивними школами для відбору найбільш обдарованих дітей і залучення їх до системи дитячо-юнацького спорту.

2013-2017 роки
Відділ освіти, молоді та спорту    райдержадміністрації, загальноосвітні навчальні заклади

	10. Забезпечити розвиток мережі оздоровчих таборів з денним перебуванням дітей на базі закладів освіти та піднесення ефективності їх оздоровчої діяльності.

2013-2017 роки
Відділ освіти, молоді та спорту    райдержадміністрації, загальноосвітні навчальні заклади

	
11. Продовжити створення опорних «Шкіл сприяння здоров‘ю» як центрів зосередження кращих ресурсів, навчально-методичних досягнень, практичного досвіду, інноваційних технологій зі збереження і зміцнення здоров‘я учнів через освіту.

2013-2017 роки
Відділ освіти, молоді та спорту    райдержадміністрації, загальноосвітні навчальні заклади

	
12. Провести цільовий комплексний моніторинг стану забезпечення безпеки життєдіяльності закладів освіти, розробити за його результатами та реалізувати програму дій щодо поліпшення санітарно-гігієнічних умов, забезпечення відповідного чинним нормативам протипожежного захисту, оснащення медичних кабінетів.

2013 рік, надалі - постійно

Відділ освіти, молоді та спорту    райдержадміністрації, загальноосвітні навчальні заклади

	 
		
	13. Оновити, вдосконалити форми і методи науково-методичного супроводу закладів освіти з проблеми формування навичок здорового способу життя, профілактики ризикової поведінки, попередження поширення            ВІЛ-інфекції.

2013-2017 роки
Відділ освіти, молоді та спорту    райдержадміністрації, загальноосвітні навчальні заклади

	
14. Створити електронний банк даних з інноваційних здоров’язберігаючих технологій у навчально-виховному процесі, забезпечити його ефективне використання в практиці діяльності закладів освіти.

2013-2017 роки
Відділ освіти, молоді та спорту    райдержадміністрації, загальноосвітні навчальні заклади

Основні заходи з реалізації мети

	1. Продовжити проведення щорічного районного конкурсу «Учитель року».
2013-2017 роки
Відділ освіти, молоді та спорту    райдержадміністрації, керівники закладів освіти


	2. Забезпечити здійснення щорічної виплати обласної премії  кращим педагогічним працівникам загальноосвітніх, дошкільних, позашкільних навчальних закладів.

2013-2017 роки (щороку)
Відділ освіти, молоді та спорту    райдержадміністрації,
профспілкові комітети закладів освіти
	3. Забезпечити підготовку кадрів для системи освіти району з числа молоді сільської місцевості за цільовими направленнями у вищих педагогічних навчальних закладах в обсязі не менше 50 % від загальних обсягів прийому за державним замовленням, до інших ВНЗ - не менше 20 %.

2013-2017 (щороку)

Відділ освіти, молоді та спорту    райдержадміністрації, 
керівники закладів освіти
	4. Забезпечити використання всіх наявних шляхів і механізмів забезпечення житлом педагогічних працівників, забезпечення їх соціального захисту і підтримки відповідно до чинного законодавства України.

2013-2017 роки
Відділ освіти, молоді та спорту    райдержадміністрації, виконкоми сільських та селищної  рад, 
профспілкові комітети закладів освіти

	5. Проводити системну профорієнтаційну роботу серед учнів випускних класів загальноосвітніх навчальних закладів щодо орієнтації на здобуття педагогічної професії.

2013-2017 роки
Відділ освіти, молоді та спорту    райдержадміністрації, виконкоми сільських та селищної рад, керівники закладів освіти
	
6. Забезпечити участь педагогічних працівників району у спецкурсах варіативної складової навчальних планів курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників, спрямованої на психолого-педагогічне забезпечення розвитку професійної компетентності фахівців, їх успішного професійного та особистісного розвитку.

2013-2017 роки
Відділ освіти, молоді та спорту    райдержадміністрації, районний методичний кабінет
7. Відкрити (у межах наявного бюджетного фінансування відділу освіти) науково-дослідну лабораторію з питань упровадження сучасних ІТ-технологій в освітній процес, інклюзивної освіти, проблем дистанційної освіти; «Теорія та практика підвищення якості природничо-математичної освіти»; центр освіти дорослих; районний центр медіа-освіти та інформаційної безпеки; видавничо-редакційний відділ.

2013-2017 роки
Відділ освіти, молоді та спорту    райдержадміністрації, методкабінет, керівники закладів освіти

	8. Розробити та забезпечити реалізацію програм «On-line бібліотека” та  «Електронний 

підручник» для керівників закладів освіти та психологів району.

2013-2014 роки
Відділ освіти, молоді та спорту    райдержадміністрації, методкабінет, керівники закладів освіти
	9. Провести конкурси професійної майстерності;
керівників загальноосвітніх, дошкільних, позашкільних навчально-виховних закладів;
«Шкільна бібліотека» - бібліотекарів загальноосвітніх навчальних закладів.

2013-2017 роки (щороку)
Відділ освіти, молоді та спорту    райдержадміністрації

		10. Створити адаптивну мережу системи підготовки та підвищення кваліфікації до реалізації Державного стандарту початкової загальної освіти: здійснити маркетингові дослідження освітніх запитів педагогічних працівників щодо впровадження Держстандарту; організувати підготовку спеціалістів – викладачів іноземної мови та «Сходинки до інформатики» в початкових класах.

2013-2017 роки
Відділ освіти, молоді та спорту    райдержадміністрації


11. Забезпечити участь педагогічних працівників району у спецкурсах (за умови їх створення):
	для всіх категорій слухачів: «Використання інформаційно-комунікаційних технологій в освітній діяльності» (з варіативним змістом навчальних програм з урахуванням категорій та фаху слухачів);
	для вчителів:
          історії та правознавства: «Особливості викладання курсу «Правознавство. Практичний курс», «Жінка в суспільно-політичному житті України», «Історія рідного краю», «Людина і суспільство»;
         української мови та літератури: «Соціокультурна змістова лінія в структурі уроку української мови», «Регіональний компонент як складова формування літературної компетентності учнів», «Виховання словом: риторичний аспект педагогічної взаємодії», «Особливості організації навчально-виховного процесу у філологічних профільних класах»;
         російської мови, літератури та зарубіжної літератури – «Риторизація шкільної мовної освіти», «Комунікативно-словоцентричний аналіз тексту».
       
2013-2017	роки
Відділ освіти, молоді та спорту    райдержадміністрації, методкабінет, керівники закладів освіти
	
12. Запровадити електронне портфоліо вчителів.

2013-2017 роки
Відділ освіти, молоді та спорту    райдержадміністрації, загальноосвітні навчальні заклади


	
13. Узяти участь у міжнародних дослідженнях якості читання і розуміння тексту учнями (PIRLS) та якості природничо-математичної освіти (TIMSS). Застосувати аналіз результатів досліджень для вдосконалення якості педагогічного процесу, підвищення кваліфікації вчителів початкових класів.

2015 рік
Відділ освіти, молоді та спорту    райдержадміністрації, загальноосвітні навчальні заклади


	14. Забезпечити проходження вчителями району курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників усіх категорій розділ «Медіаосвіта».

2013 рік

Відділ освіти, молоді та спорту    райдержадміністрації, загальноосвітні навчальні заклади


15. Забезпечувати продовження реалізації освітнього проекту «Формування та розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності педагогів» щодо неперервного підвищення кваліфікації педагогів в області ІКТ.

2013-2017 роки
Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, загальноосвітні навчальні заклади




VІІІ. МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ОСВІТИ

Мета: підвищення якості освіти шляхом здійснення комплексного соціального і психолого-педагогічного та управлінського вивчення якості освіти в районі, розвитку учня в навчальному закладі, рівня професійної компетентності вчителя; збору, збереження, передачі, обробки  і аналізу інформації щодо стану системи освіти на районному рівні та прогнозування  її  розвитку; об'єднання  зусиль суб'єктів та об’єктів  освітнього процесу навколо врегулювання впливу факторів зовнішнього середовища та внутрішніх факторів самої педагогічної системи на ефективність якості розвитку освіти.

Завдання: 

1. Розвиток управління якістю освіти в районі на основі діагностики стану навчально-виховного процесу в закладах освіти, контролю за еквівалентністю загальної середньої, дошкільної, позашкільної, освіти з державними стандартами; ефективністю прийнятих управлінських рішень на різних рівнях системи освіти району.
2. Одержання об'єктивної і достовірної інформації щодо стану діяльності закладів освіти з питань рівного доступу до якісної освіти, у тому числі - профільного навчання, здоров’я дитини.
3. Інформаційне забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних  працівників освітніх закладів з питань оцінки навчальних програм і моніторингу, використання сучасних педагогічних та  інформаційних технологій  щодо моніторингових досліджень з питань підвищення якості освіти.
4. Залучення до інтерпретації результатів освітнього моніторингу фахівців психологічних та методичних служб району, відділу освіти.
5. Відстеження й оцінка ефективності, наслідків і вторинних ефектів здійснюваного розвитку системи освіти району.

Основні заходи з реалізації мети

	1. Здійснити моніторингові дослідження:

	1.1. якості природничо-математичної освіти учнів загальноосвітніх навчальних закладів;
	1.2. причин поширення наркоманії, пияцтва, захворювання на ВІЛ/СНІД в учнівському 

середовищі та ефективності профілактичної роботи у загальноосвітніх навчальних закладах району;
	1.3. стану методичної роботи методичного служби відділу освіти райдержадміністрацій і виконавчих комітетів селищної та сільських  рад району
	1.4. стану якості дошкільної освіти (районний рівень).

2013-2017 роки
Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, керівники навчально-виховних закладів

	2. Розробити:
 
2.1. методику, критерії, показники та інструментарій моніторингу якості дошкільної освіти на районному рівні;

2013 рік
Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, керівники навчально-виховних закладів

2.2. критерії та показники, кваліметричну модель оцінки стану роботи методичної служби системи освіти району;

2013 рік
Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, керівники навчально-виховних закладів

2.3. районну модель, програмне та методичне забезпечення проведення моніторингу дошкільної і загальної середньої освіти в районі;
	
2013-2017 роки
Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації,  керівники навчально-виховних закладів

	3. Створити систематизований банк діагностик, інструментарію, методик та технологій моніторингу якості освіти в районі та забезпечити методичний супровід діяльності.

2013-2017 роки
Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації,  керівники навчально-виховних закладів

4. Провести району конференцію «Моніторинг якості освіти – важливий засіб управління розвитком освіти».

2016 рік
Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, керівники навчально-виховних закладів

7. Видати методичний вісник «Педагогічний орієнтир»  «Кваліметричні моделі оцінки діяльності методичної служби на районному, шкільному рівнях управління загальною середньою освітою».

2016 рік
Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, виконкоми сільських та селищної рад,  керівники навчально-виховних закладів




ІХ. ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

	Управління виконанням Програми розвитку освіти Чернігівського району на 2013-2017 роки та контроль за ходом виконання здійснюватиметься скоординованими діями районної ради, районної державної адміністрації в межах їх повноважень.
	 Поточна системна діяльність з управлінського забезпечення реалізації Програми покладається на відділ освіти райдержадміністрації. Зазначена діяльність передбачає здійснення організації, планування, керівництва, координації людських і матеріальних ресурсів упродовж усього періоду дії Програми, систематичного оцінювання впливу її реалізації на якісні зміни в освіті та в окремих її складових.
	Щороку, до 1 лютого, районна державна адміністрація забезпечуватиме інформування районної ради про хід виконання Програми.
	Поточний контроль за ходом реалізації Програми покладається на постійну комісію районної ради з гуманітарних питань. 
	Відкритість управлінських дій буде забезпечуватися прилюдним звітуванням про хід реалізації Програми на колегії відділу освіти райдержадміністрації, засіданнях рад керівників загальноосвітніх навчальних закладів, через засоби масової інформації, громадські об‘єднання, а також прозорістю використання фінансових ресурсів.
Х. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
	Фінансове забезпечення Програми здійснюватиметься за рахунок коштів районного та місцевих бюджетів у межах видатків на галузь освіти на відповідний бюджетний період, а також за рахунок інших, не заборонених чинним законодавством, джерел фінансування.
	Перелік заходів і завдань Програми з орієнтовними обсягами їх фінансування наведений у додатку 1 до Програми, орієнтовні загальні обсяги та джерела фінансування – у додатку 2.

ХІІ. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

	Виконання Програми розвитку освіти Чернігівського району на 2013-2017 роки дасть змогу забезпечити досягнення на кінець 2017 року таких показників розвитку системи освіти області:

№ з/п
Найменування показників
Кількісні виміри показників розвитку

1
2
3
1.
Охоплення дітей дошкільною освітою (відсоток від кількості дітей віком 3-6 років)


88 %
2. 
Охоплення дітей 5-річного віку дошкільною освітою (відсоток від їх кількості)

100 %
3.
Середня кількість дітей на 100 місць у дошкільних начальних закладах

100
4.
Охоплення дітей і підлітків шкільного віку загальною середньою освітою у різних формах її здобуття (відсоток від їх кількості )

100 %
5.
Охоплення дітей і підлітків позашкільною освітою
(відсоток від їх кількості)

33 %
6.
Забезпечення підручниками учнів загальноосвітніх навчальних закладів (відсоток від кількості учнів загальноосвітніх навчальних закладів (далі - ЗНЗ)
100 %
1
2
3
7.
Забезпечення підвезення до загальноосвітніх навчальних закладів учнів, що проживають за межами пішохідної доступності до ЗНЗ (відсоток від тих, що потребують підвезення)

100 %
8.
Забезпечення сільських районів шкільними автобусами (кількість автобусів)
 
5
9.
Відсоток учнів загальноосвітніх навчальних закладів, які здобувають освіту державною мовою

100 %
10.
Оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в школах-інтернатах (відсоток від кількості цих дітей)

100 %
11.
Охоплення усіма видами харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів (відсоток від кількості учнів ЗНЗ)

100 %
12.
Охоплення гарячим харчуванням учнів 1-4 класів та учнів пільгових категорій (відсоток від кількості цих учнів)

           100 %
13.
Упровадження в загальноосвітніх навчальних закладах регіональних курсів «Екологія рідного краю», «Історія рідного краю» (відсоток від кількості денних ЗНЗ)

100 %
14.
Підключення загальноосвітніх навчальних закладів до швидкісного Інтернету (відсоток від кількості ЗНЗ)

100%
15.
Кількість учнів загальноосвітніх навчальних закладів на один комп‘ютер

25 чол.
16.
Охоплення учнів старшої школи ЗНЗ профільним навчанням (відсоток від кількості учнів школи ІІІ ступеня)

100 %
17.
Охоплення дітей та підлітків інклюзивною та інтегрованою освітою в загальноосвітніх навчальних закладах (відсоток від кількості дітей і підлітків, що мають показання для такої освіти)

35 %
18.
Облаштування пандусами загальноосвітніх навчальних закладів, на території обслуговування яких проживають діти, що пересуваються на візках
(відсоток від кількості цих дітей)

100 %
19.
Кількість педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів, перепідготовлених за програмами «Інтел. Навчання для майбутнього» та «Основи інформаційно-комп‘ютерних технологій» (відсоток від загальної кількості педагогічних працівників ЗНЗ)
100%
20.
Кількість педагогічних працівників, охоплених курсовою перепідготовкою та підвищенням кваліфікації в Запорізькому обласному інституті післядипломної педагогічної освіти (за період дії Програми)

100% 
(за планом)
































                        
Додаток 1

до Програми розвитку освіти 
Чернігівського району на 2013-2017 роки                             


Перелік заходів і завдань програми з орієнтовними обсягами їх фінансування

№
з/п
Найменування заходів і завдань
Виконавці
Термін виконання
Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.




Загальний обсяг
За роками виконання





2013 рік
2014 рік
2015 рік
2016 рік
2017 рік
Усього,
І етап
Усього, наступні
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Нагородження преміями переможців обласних і Всеукраїнських інтелектуальних змагань
Відділ освіти, молоді та спорту Чернігівської районної державної 
адміністрації
2013-2017 роки
Усього
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0






у т.ч.











районний бюджет
2,0
2,0
5,0
5,0
5,0






інші джерела







2
Проведення районних  та участь в обласних позашкільних заходах
Відділ освіти, молоді та спорту Чернігівської
районної державної 
адміністрації
2013-2017 роки
Усього
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0






у т.ч.











районний бюджет
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0






інші джерела









3
Придбання шкільних автобусів 
Відділ освіти, молоді та спорту Чернігівської
районної державної 
адміністрації
2013-2017 роки
Усього
345,0
345,0
345,0
400,0
400,0






у т.ч.











районний бюджет
345,0
345,0
345,0
400,0
400,0


















інші джерела







* За наявності наступних етапів
** Інші джерела можуть включати кошти позабюджетних фондів, гранти, власні кошти, залучені кредити, інші джерела, не заборонені чинним законодавством

															Додаток 2
															до Програми розвитку освіти 
Чернігівського району на 2013-2017 роки                             

ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ І ЗАВДАНЬ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ОСВІТИ ЧЕРНІГІВСЬКОГО РАЙОНУ НА 2012-2017 РОКИ З ОРІЄНТОВНИМИ ОБСЯГАМИ ЇХ ФІНАНСУВАННЯ У СФЕРІ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
№
з/п
Найменування заходів і завдань
Виконавці
Термін виконання
	Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.	
Джерела фінансування




Загальний обсяг
2012 рік
2013 рік
2014
рік
2015 рік
2016 рік
2017 рік

1
2
3
4
5
6
7
8



9
1.
Збереження та розвиток мережі позашкільних навчальних закладів (кількість гуртків)
Відділ освіти, молоді та спорту, Чернігівський БДЮТ
2012-2017 роки
3млн. 166 
398
457
503
553
600
655
В межах кошторису виконавців
2.
Проведення поточного ремонту будівель, споруд, комунікацій та обладнання позашкільних навчальних закладів
Відділ освіти, молоді та спорту, Чернігівський БДЮТ
2012-2014 роки
49
5
5
6
8
10
15
Кошти районного бюджету
3.
Поліпшення матеріально-технічної та методичної бази
Відділ освіти, молоді та спорту Чернігівський БДЮТ
2012-2014 роки
34
5
5
5
5
6
8
Кошти районного бюджету
4.
Проведення районних заходів з дітьми та молоддю за напрямками позашкільної освіти
Відділ освіти, молоді та спорту,
Чернігівський БДЮТ
2012-2014 роки
42
6
6
6
6
8
10
Кошти районного бюджету
5.
Участь переможців районних етапів конкурсів у обласних та Всеукраїнських етапах
Відділ освіти, молоді та спорту,  Чернігівський БДЮТ
2012-2014 роки
45
5
5
5
10
10
10
Кошти районного бюджету
6.
Вивчення, узагальнення та поширення кращого досвіду роботи з позашкільної освіти
Відділ освіти, молоді та спорту, Чернігівський БДЮТ
2012-2014 роки
2
- 
-
-
0,5
0,5
1
Кошти районного бюджету
8.
Придбання туристського спорядження для туристсько-краєзнавчого відділу Чернігівського БДЮТ
Відділ освіти, молоді та спорту, Чернігівський БДЮТ
2012-2014 роки
42
 4
4
6
8
10
10
Кошти районного бюджету 
9.
Проходження курсової перепідготовки педагогами позашкільної освіти
Відділ освіти, молоді та спорту, Чернігівський БДЮТ
2012-2017 роки
18
2,5
2,5 
3
3
3
4
Кошти районного бюджету 
10.
Участь у обласних та Всеукраїнських науково-практичних конференція, семінарах, засіданнях за круглим столом з питань позашкільної освіти
Відділ освіти, молоді та спорту, Чернігівський БДЮТ
2012-2014 роки
12
1
1
2
2
3
3
 Кошти районного бюджету
11.
Проведення районних туристичних зльотів учнівської молоді та літніх екологічних таборів
Відділ освіти, молоді та спорту,  Чернігівський БДЮТ
2012-2017 роки
34
4
4
5
6
7
8
Кошти районного бюджету 









12.
Проведення районного свята до Міжнародного дня захисту дітей
Відділ освіти, молоді та спорту, Чернігівський БДЮТ
2012-2017 роки
34
4
4
5
6
7
8
Кошти районного бюджету 
13.
Співробітництво з іншими позашкільними закладами та науковими установами Запорізької області
Відділ освіти, молоді та спорту,    Чернігівський БДЮТ
2012-2017 роки
5
-
1
1
1
1
1
Кошти районного бюджету 
14.
Вивчення об’єктів природно-заповідного фонду Чернігівського району
Відділ освіти, молоді та спорту,   Чернігівський БДЮТ
2012-2017 роки
7
-
-
1,5
1,5
2
2
Кошти районного бюджету 
15.
Висвітлення в засобах масової інформації питань щодо розвитку позашкільної освіти Чернігівського району
Відділ освіти, молоді та спорту,   Чернігівський БДЮТ
2012-2017 роки
-
-
-
-
-
-
-
Без фінансування
16.
Передплата періодичних видань з питань позашкільної освіти
Відділ освіти, Чернігівський БДЮТ
2012-2017 роки
8
1
1
1
1
2
2
Кошти районного бюджету 
19. 
Заохочення переможців конкурсів та їх керівників (придбання призів)
Відділ освіти, молоді та спорту,   Чернігівський БДЮТ
2012-2017 роки
22
2
2
3
4
5
6
Кошти районного бюджету 
20.
Організація та проведення районного етапу МАН та участь переможців в обласному етапі
Відділ освіти, молоді та спорту, Чернігівський БДЮТ
2012-2017 роки
24
3
3
4
4
5
5
Кошти районного бюджету 
21.
Організація та проведення районного етапу військово-патріотичної спортивної гри «Зірниці» та участь переможців в обласному етапі
Відділ освіти, молоді та спорту, Чернігівський БДЮТ
2012-2017 роки
22

3
3
3
4
4
5
Кошти районного бюджету 

Загальна сума коштів, що передбачається на виконання заходів


3 млн.
566






Кошти районного бюджету

У тому числі по рокам











2012


443,5






Кошти районного бюджету

2013


502,5






Кошти районного бюджету

2014


559,5






Кошти районного бюджету

2015


624






Кошти районного бюджету

2016


683,5






Кошти районного бюджету

2017


753






Кошти районного бюджету












Додаток 3
до Програми розвитку освіти 
Чернігівського району на 2013-2017 роки                             

ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ І ЗАВДАНЬ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ОСВІТИ ЧЕРНІГІВСЬКОГО РАЙОНУ НА 2012-2017 РОКИ З ОРІЄНТОВНИМИ ОБСЯГАМИ ЇХ ФІНАНСУВАННЯ У СФЕРІ МАТЕРІАЛЬНОТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
№
з/п
Найменування заходів і завдань
Виконавці
Термін виконання
Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.
Джерела фінансування




2013 рік
2014
рік
2015 рік
2016 рік
2017 рік

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

Реконструкція Новоказанкуватської ЗОШ І-ІІІ ступенів в Новоказанкуватський НВК
Відділ освіти,  молоді та спорту Чернігівської РДА
2013рік
800




Кошти районного бюджету
	

Реконструкція Панфілівської ЗОШ І-ІІІ ступенів в Панфілівський НВК, заміна вікон
Відділ освіти, молоді та спорту  Чернігівської РДА
2013рік
800




Кошти районного бюджету
	

Ремонт покрівлі Просторівської ЗОШ І-ІІІ
Відділ освіти,  молоді та спорту Чернігівської РДА
2013рік
500




Кошти районного бюджету
	

Реконструкція водопостачання і водовідведення Чернігівської спеціалізованої школи «Надія»
Відділ освіти, молоді та спорту  Чернігівської РДА
2013рік
900




Кошти районного бюджету
	

Реконструкція водопостачання і водовідведення Чернігівської ЗОШ І-ІІІ ступенів ім.А.М.Темника


Відділ освіти,  молоді та спорту Чернігівської РДА
2013рік
900






	

Реконструкція водопостачання і водовідведення Широкоярського НВК
Відділ освіти,  молоді та спорту Чернігівської РДА
2014 рік
200





	

Реконструкція водопостачання і водовідведення Новомихайлівського НВК
Відділ освіти, молоді та спорту  Чернігівської РДА
2013
300





	

Заміна вікон на енергозберігаючі в Верхньотокмацькій ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Відділ освіти, молоді та спорту  Чернігівської РДА
2014
900
900




	

Заміна вікон на енергозберігаючі в Чернігівській  спеціалізованій ЗОШ  І-ІІІ ст. «Надія»
Відділ освіти, молоді та спорту  Чернігівської РДА







	

Заміна вікон на енергозберігаючі в Чернігівській  ЗОШ  І-ІІ ст.
Відділ освіти, молоді та спорту  Чернігівської РДА







	

Заміна вивісок в 17 загальноосвітніх навчальних закладах
Відділ освіти,  молоді та спорту Чернігівської РДА
2013 – 2017 рік
3





	

Заміна вхідних дверей в 14 загальноосвітніх навчальних закладах
Відділ освіти,  молоді та спорту Чернігівської РДА
2013 – 2017 рік
25
25
25



	

Заміна електролічильників на зонні та придбання електротехнічного обладнання
Відділ освіти, молоді та спорту  Чернігівської РДА
2013 – 2017 рік
10
5
5
5
5

	

Забезпечення ЗНЗ засобами пожежогасіння
Відділ освіти, молоді та спорту Чернігівської РДА
2013 – 2017 рік
5
3
3
3
3

	

Забезпечення новим устаткуванням шкільних їдалень 
Відділ освіти,  молоді та спорту Чернігівської РДА
2013 – 2017 рік
35
35
35
35
35

	

Реконструкція опалювальної системи Владівська  ЗОШ  І-ІІІ ст.
Відділ освіти, молоді та спорту  Чернігівської РДА
2013 – 2017 рік






	

Реконструкція опалювальної системи Замістянська  ЗОШ  І-ІІ ст.
Відділ освіти,  молоді та спорту Чернігівської РДА
2013 – 2017 рік






	

Реконструкція опалювальної системи Чернігівська  ЗОШ  І-ІІ ст.
Відділ освіти,  молоді та спорту Чернігівської РДА
2013 – 2017 рік






	

Реконструкція опалювальної системи Новоказанкуватська  ЗОШ  І-ІІІ ст.
Відділ освіти,  молоді та спорту Чернігівської РДА
2013 – 2017 рік






	

Облаштування  внутрішніх  туалетів Новомихайлівського НВК
Відділ освіти, молоді та спорту  Чернігівської РДА
2013 – 2017 рік






	

Облаштування  внутрішніх  туалетів Панфілівська  ЗОШ  І-ІІІ ст.
Відділ освіти,  молоді та спорту Чернігівської РДА
2013 – 2017 рік






	

Облаштування  внутрішніх  туалетів Чернігівська  ЗОШ  І-ІІ ст.
Відділ освіти,  молоді та спорту Чернігівської РДА
2013 – 2017 рік






	

Облаштування  внутрішніх  туалетів Верхньотокмацька  ЗОШ  І-ІІІ ст.
Відділ освіти,  молоді та спорту  Чернігівської РДА
2013 – 2017 рік






	

Підключення  до  мережі  Інтернет Новоказанкуватська ЗОШ  І-ІІІ ст.
-Новополтавська ЗОШ І-ІІІст.
Відділ освіти,  молоді та спорту Чернігівської РДА
2013 – 2017 рік






	

Встановлення  огорожі  території  школи Богданівська  ЗОШ  І-ІІІ ст
Відділ освіти,  молоді та спорту Чернігівської РДА
2013 – 2017 рік






	

Встановлення  огорожі  території  школи Чернігівська  ЗОШ  І-ІІ ст.
Відділ освіти,  молоді та спорту Чернігівської РДА
2013 – 2017 рік






	

Придбання  комп’ютерної  техніки
-Хмельницького НВК
-Довгинського НВК


Відділ освіти,  молоді та спорту Чернігівської РДА
2013 – 2017 рік








	

Виготовлення свідоцтв на нерухоме майно навчальних закладів
Відділ освіти,  молоді та спорту Чернігівської РДА
2013-2017






	

Придбання шкільних меблів (парт та стільців)
Відділ освіти,  молоді та спорту Чернігівської РДА
2013-2017






	

Придбання холодильників
Відділ освіти,  молоді та спорту Чернігівської РДА
2013-2014






	

Придбання електроплит
Відділ освіти,  молоді та спорту Чернігівської РДА
2013-2014

































ЗМІСТ

Назва розділу, підрозділу Програми

Сторінки

І. ВСТУП


3
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3
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V. ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА

10
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28
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