
Рішення колегії управління освіти, молоді та спорту 

Дунаєвецької міської ради від 16 червня 2017 року 

 

Про хід виконання «Програми розвитку системи освіти Дунаєвецької міської 

ради на 2016-2018 роки» 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління  освіти, 

молоді та спорту Дунаєвецької міської ради, колегія ухвалює: 

  

1. Інформацію про хід виконання  Програми розвитку системи освіти 

Дунаєвецької міської ради на 2016-2018 роки  взяти до відома. 

2. Керівникам дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних 

закладів: 

2.1. Продовжити роботу з реалізації заходів Програми розвитку системи 

освіти Дунаєвецької міської ради на 2016-2018 роки   

                                                                           Протягом 2017- 2018  років 

2.2. Забезпечити: 

- у дошкільній освіті – право кожної дитини на отримання якісної і доступної 

освіти, фізичного і психічного розвитку дітей як основи навчання у школі; 

- у загальній середній освіті – створення умов і механізмів для забезпечення 

рівного доступу до якісної освіти, у тому числі дітей з вадами здоров’я та 

дітей-інвалідів;  

- у позашкільній освіті – створення умов для виховання творчої 

індивідуальності й  соціалізації дитини. 

2.3.Своєчасний і в повному обсязі облік дітей дошкільного віку та вжити 

заходи до стовідсоткового охоплення дітей п’ятирічного віку різними 

формами дошкільної освіти.  

2.4.Виконання заходів щодо модернізації (оптимізації) мережі 

загальноосвітніх навчальних закладів. 

                                                                                     Протягом  2017- 2018  років 

2.5. Забезпечити неухильне виконання постанови Кабінету Міністрів України 

від 12.04.2000 № 646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків 

шкільного віку» та охоплювати всіх дітей та підлітків шкільного віку 

обов’язковою базовою та повною загальною середньою освітою. 

                                                                                                           Постійно 

2.6. Сприяти впровадженню  новітніх освітніх  інформаційних  технології у 

навчально-виховний процес. 

                                                                                                         Постійно 

2.7. Розпочати роботу щодо створення   опорних навчальних  закладів. 

                                                                                       Протягом 2017 року 
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2.8. Створювати умови для підвищення рівня морального, громадянського, 

правового виховання особистості, здатної до самовдосконалення. 

                                                                                                            Постійно 

2.9. Активізувати роботу щодо створення  оптимальних  умови для 

збереження та зміцнення здоров'я, підвищення рівня фізичної 

підготовленості дітей та підлітків, формування ціннісних орієнтацій щодо 

здорового способу життя (харчування, різноманітні форми рухової 

активності, уникнення перевантаження учнів, оздоровлення, дотримання 

санітарно-гігієнічних вимог до організації навчально-виховного процесу 

тощо). 

                                                                            Протягом навчального року 

2.10. Забезпечувати диференціацію навчання в загальноосвітніх навчальних 

закладах з метою поліпшення якості освіти, здійснення допрофільної 

підготовки школярів.  

                                                                                                             Постійно 

2.11. Скоригувати  заходи щодо створення  сприятливих  умов для розвитку 

та цілеспрямованої підтримки обдарованих і талановитих дітей у різних 

галузях інтелектуальної і творчої діяльності. 

                                                                                                           Постійно                                     

2.13. Створювати різнорівневі системи соціального захисту дітей пільгових 

категорій, відпрацьовувати комплекс заходів щодо соціальної адаптації та 

реабілітації з метою надання адресної допомоги дітям-сиротам, дітям-

інвалідам, дітям з малозабезпечених та багатодітних сімей. 

                                                                                                           Постійно 

2.14. Вжити  заходів щодо поліпшення кадрового забезпечення навчально-

виховного процесу та соціального захисту педагогічних працівників. 

                                                                                                          Постійно 

2.15. Розробити заходи щодо  збереження та  оновлення  навчально-

матеріальної бази, забезпечити економне та раціональне використання 

бюджетних коштів. 

                                                                                          До 01.09.2017 року 

2.16. Забезпечити підвіз учнів (вихованців) та педагогічних працівників до 

навчальних закладів сільської місцевості та в зворотному напрямку. 

                                                                                                       Постійно 

 

2.17. Спрямувати зусилля на збереження існуючої мережі позашкільних 

навчальних закладів, збільшення кількості гуртків та секцій на базі шкіл, 

особливо у сільській місцевості. 

Протягом навчального року 
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3.Управлінню освіти, молоді та спорту Дунаєвецької міської ради: 

3.1. Придбати  обладнання та навчально – методичне забезпечення для 

предметних кабінетів загальноосвітніх навчальних закладів  громади . 

                                     Протягом року 

3.2. Проводити роботу по укомплектуванню комп‘ютерної техніки 

навчальних закладів ліцензійним програмним забезпеченням. 

Постійно 

3.3. Сприяти забезпеченню  ДНЗ комп’ютерною технікою,    доступом до 

мережі Інтернет. 

                                                                                                 Протягом року  

3.4.Вжити заходів   щодо забезпечення  ДНЗ кваліфікованими спеціалістами 

– керівниками гуртків ,  музичними керівниками, медичними сестрами згідно 

– Типових  штатних  нормативів , затверджених  Наказом МОН України 

№1055 від 04.11.2010 року.  

                         Протягом року  

4. Методичному кабінету:  

4.1. Сприяти формуванню інноваційної діяльності  педагогічних кадрів, 

здатних забезпечувати розвиток творчої  особистості в системі дошкільної , 

загальної середньої, позашкільної освіти. 

          Постійно 

4.2. Організувати роз’яснювальну роботу серед педагогів, батьків, 

громадськості щодо необхідності здобуття дітьми дошкільного віку 

дошкільної освіти та можливості її отримання в варіативних організаційних 

формах через діяльність Консультативних центрів. 

         Постійно 

4.3.Здійснювати  науково-методичний супровід роботи в умовах 

впровадження Державних стандартів освіти. 

         Постійно 


