КРОЛЕВЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

Сумської області
ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ДРУГА СЕСІЯ

РІШЕННЯ
14.08.2015

м. Кролевець

Про хід виконання Районної
комплексної програми
«Освіта Кролевеччини»
на 2012-2015 роки, затвердженої
рішенням районної ради від 29.02.2012
Заслухавши інформацію начальника управління освіти, молоді та спорту
Кролевецької районної державної адміністрації Масалиги С.В. про хід
виконання Районної комплексної програми «Освіта Кролевеччини» на 2012–
2015 роки, затвердженої рішенням районної ради від 29 лютого 2012 року,
районна рада констатує, що у районі проводиться робота по запровадженню у
навчальних закладах технологій, що забезпечують здоров’я учнів, по
розробленню механізму стійкого інноваційного розвитку освіти, створенню
умов для переходу до нового рівня освіти.
В кожному навчальному закладі створюється сприятливе середовище,
спрямоване на збереження здоров’я учнів, формування здорової особистості.
З метою забезпечення доступності в здобутті дошкільної освіти як
складової частини безперервної освіти сформовано стабільну мережу
дошкільних навчальних закладів. Робота і розвиток цих закладів має позитивну
тенденцію.
Для виявлення обдарованості та подальшого розвитку дітей вже не
перший рік у районі проводяться інтелектуальні олімпіади для дітей старшого
дошкільного віку.
У районі функціонує мережа позашкільних закладів: станції юних
техніків, туристів, натуралістів, Будинок дітей та юнацтва, ДЮСШ. Збережено
різнопрофільність позашкільних навчальних закладів: художньо-естетичний,
науково-технічний, фізкультурно-спортивний, що дає можливість розвивати
творчі здібності та охопити додатковою освітою близько 2,5 тис. дітей та
підлітків. Планомірно проводиться робота по охопленню сільських дітей
позашкільною освітою.
Високий фаховий рівень педагогів щорічно дає позитивні результати у
роботі з обдарованою учнівською молоддю.
У III етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін
взяли участь 57 учнів – призери районних олімпіад з 18 предметів.

За результатами III етапу 25 учнів стали призерами і вибороли призові
місця: І місць - 8, ІІ місць - 8, ІІІ місць - 21.
Учні-переможці III етапу взяли участь в IV етапі. Василенко Ольга,
учениця 11 класу Кролевецької спеціалізованої школи №3 стала переможцем у
Всеукраїнській учнівській олімпіаді з трудового навчання та Дробниця Марія,
учениця 9 класу Кролевецької загальноосвітнбої школи №2 - переможцем у
Всеукраїнській учнівській олімпіаді з української мови та літератури.
Нечипорук Ельвіра стала чемпіонкою Європи та України зі спортивної
радіопеленгації. Три учні району за високі досягнення у навчанні отримували
стипендію голови обласної державної адміністрації.
Рівень комп’ютеризації загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів становить
100%. До інформаційної мережі Інтернет підключено всі загальноосвітні школи
І-ІІІ ступенів.
У зв’язку з прийняттям нового Державного стандарту початкової
загальної освіти нагальним питанням є забезпечення сучасною комп’ютерною
технікою загальноосвітніх шкіл І ступеня та підключення до інформаційної
мережі Інтернет усіх навчальних закладів району.
Враховуючи вищенаведене, керуючись пунктом 16 частини першої статті
43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада
вирішила:
1. Інформацію про хід виконання Районної комплексної програми
«Освіта Кролевеччини» на 2012 – 2015 роки, затвердженої рішенням районної
ради від 29 лютого 2012 року взяти до відома.
2. Управлінню освіти, молоді та спорту Кролевецької районної
державної адміністрації (Масалига С.В.):
2.1. Забезпечувати рівний доступ до якісної освіти всіх дітей шкільного
віку;
2.2. Створювати умови по підвищенню ефективності роботи з
обдарованою молоддю;
2.3. Впроваджувати в навчальний процес сучасні інформаційнокомунікаційних технології;
2.4. Запроваджувати психологічний супровід навчально-виховного
процесу в усіх ланках освітньої галузі;
2.5. Формувати у дітей, учнівської молоді навичок здорового способу
життя;
2.6. Забезпечувати функціонування та розвитку мережі дошкільних
навчальних закладів різних типів і форм власності.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну
комісію районної ради з питань освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту
(Соколова Е.П.)
Голова

М.В.Авраменко

