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Проект


КОЛОМИЙСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Колегія районної державної адміністрації

РІШЕННЯ

від  _____________
м. Коломия
№__________
 

Про завершення 
2017-2018 навчального року 
та хід підготовки до нового 
2018-2019 навчального року 

Входження України у європейський світовий освітній простір вимагає проведення модернізації змісту освіти в контексті її відповідності сучасним потребам. Передусім вагомого значення набуває загальна середня освіта – центральна ланка в освітній системі будь-якої країни та основа для успішного здобуття освіти наступних рівнів й самоосвіти протягом усього життя. 
У 2017-2018 навчальному році управління освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, керівники установ освіти працювали над реалізацією пріоритетних напрямів розвитку освіти, подоланні наявних проблем, вирішенні перспективних завдань сталого розвитку, викладених у Національній стратегії розвитку освіти до 2021 року, Програми розвитку освіти Коломийщини на 2016-2023 роки.
Мережа закладів освіти у 2017-2018 навчальному році складала – 34 заклади загальної середньої освіти, в яких здобували освіту 5918 учнів, 18 закладів дошкільної освіти, в яких виховувалося 1609 дитини; 4 заклади позашкільної освіти, в яких навчалося 1350 школярів.
У 2018 році базову загальну середню освіту здобули 610 випускників. Свідоцтва з відзнакою отримали 46 учнів, звичайного зразка –  564 школярі.
	У 2018-2019 навчальному році планується мережа, а саме: 34 (363 класи) заклади загальної середньої освіти, 18 закладів дошкільної освіти та 4 позашкільних заклади освіти. 
Задля вирішення освітніх проблем дітей з особливими потребами у Коломийському районі створено Коломийський інклюзивно-ресурсний центр, який розробляє індивідуальні програми розвитку (із  зазначенням корекційних та реабілітаційних послуг). Для забезпечення системності і послідовності у роботі щодо вільного доступу до навчання дітей  з особливими освітніми потребами педагогічними працівниками проводився моніторинг чисельності дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в закладах загальної середньої і дошкільної освіти.
Однією з ключових реформ Міністерства освіти і науки є Нова українська школа. Головна мета якої, створити школу, що даватиме учням не тільки знання, а й вміння застосовувати їх у житті. 
Відповідно до наказу Міністерства освіти України від 13.07.2017 року №1021 «Про організаційні питання запровадження Концепції Нової української школи у ЗНЗ І ступеня», законів України «Про освіту» від 05.09.2017р. № 2145-VIII та «Про загальну середню освіту» зі змінами  від 05.09.2017р. №651-14 та з метою укомплектування закладів освіти необхідним обладнанням для перших класів з 1 вересня 2018року за новим Державним стандартом початкової освіти у районі буде працювати 38 класів (741 учні), що на два класи більше у порівнянні з минулим роком, а також буде організоване індивідуальне навчання у Богородичинській, Молодилівській, Назірнянській ЗОШ І ступеня (9 учнів). Організацію освітнього процесу забезпечать 44 педагоги (3 резерв), які проходять курси підвищення кваліфікації учителів початкової школи.
Одним із важливих компонентів «Нової української школи» є сучасне освітнє середовище з мобільними робочими місцями. Окрім цього, перші класи мають бути забезпечені наочно-дидактичними матеріалами, демонстраційним обладнанням. 
Зміна освітнього середовища – це зміна ставлення до дитини: повага, увага до неї і прагнення знайти оптимальний спосіб для її ефективного навчання.
Враховуючи зазначене вище, колегія районної державної адміністрації вирішила рекомендувати:
	1. Управлінню освіти, молоді та спорту райдержадміністрації (Микитюк Г. І.) забезпечити:
1.1. Проведення до кінця серпня 2018 року звітів керівників закладів загальної середньої, дошкільної, позашкільної освіти перед громадськістю та моніторинг оцінок їхньої діяльності.
1.2. Проведення серпневої районної конференції педагогічних працівників,  свята «День знань» та першого уроку.
1.3. Продовження роботи щодо розширення мережі закладів дошкільної освіти.
1.4. Проведення до 15 серпня обліку дітей шкільного віку та залучення їх до навчання відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 р. №684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів».
1.5. Проведення до 1 вересня 2018 року системної роботи в закладах загальної середньої освіти відповідно до вимог Нової української школи.
1.6. Розроблення плану та здійснення першочергових заходів приведення у відповідність мережі закладів освіти, їх установчих документів згідно з чинним законодавством.
1.7. Поповнення шкільних бібліотек підручниками, методичною літературою, посібниками.
1.8. Проведення моніторингу здобуття базової загальної середньої освіти випускниками дев’ятих класів закладів освіти Коломийського району.
1.9. Рівний доступ до якісної освіти дітей з особливими освітніми потребами.
1.10. До 15 серпня 2018 року:
- завершення ремонтних робіт у закладах загальної середньої, дошкільної, та позашкільної освіти, проведення оглядів щодо стану підготовки закладів освіти до нового навчального року, оформлення актів готовності закладів загальної середньої, дошкільної освіти до 2018-2019 навчального року;
- розгляд  питання про стан підготовки до 2018-2019 навчального року на засіданні колегії управління освіти, молоді та спорту райдержадміністрації та на засіданні колегії райдержадміністрації.
1.11. До 31 серпня 2018 року:
- набір учнів та комплектацію перших і десятих класів закладів загальної середньої освіти згідно з  чинним законодавством;
- проведення медичних оглядів педагогічних працівників згідно з чинним законодавством.
1.12. До 1 жовтня 2018 року забезпечити готовність закладів освіти до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 навчального року. 
1.13. Проведення постійного аналізу та контролю за здійсненням заходів з енергозбереження.
1.14. Проведення позапланових інструктажів щодо додержання правил пожежної безпеки та збереження майна під час проведення поточних ремонтів.
2. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання рішення покласти на головного відповідального виконавця – управління освіти, молоді та спорту райдержадміністрації (Микитюк Г. І.).
3. Контроль за виконанням рішення колегії покласти на заступника голови райдержадміністрації Михайлишин Л. І. 


Голова районної державної
адміністрації, голова колегії					Любомир Глушков












