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І. ВСТУП
	Програма розвитку освіти Оріхівського 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 Оріхівського району на 2010-2012 роки, затвердженої рішенням Оріхівської районної ради від 16.09.2010 № 7 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 Оріхівського району, задоволенні освітніх запитів населення.
Програма визначає концептуально головну мету і завдання розвитку освіти Оріхівського району 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 Оріхівського району. Програма передбачає взаємодію з діючими районними програмами з питань освіти, дитинства, молоді.
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 ОРІХІВСЬКОГО РАЙОНУ
У 2010-2012 РОКАХ
У результаті виконання завдань Програми розвитку освіти Оріхівського району на  2010-2012 роки забезпечено поліпшення умов доступності освіти для населення району, піднесення її якості, ефективності діяльності навчально-виховних закладів усіх рівнів. Реалізацію заходів Програми у 2010-2012 роках забезпечено коштами в обсязі - 10 020,834 тис. грн., у тому числі: за районний бюджет та інші джерела - 9 770,834 тис. грн., за районний бюджет та субвенції від сільських рад - 250 тис. грн.
	Загальний бюджет по освітній галузі тільки на 2012 рік наступний:
	- обраховано - 45млн. 603тис. грн. (з них дотацій на суму 2млн. 143,6 тис. грн.);
	- затверджено з урахуванням змін - 42млн. 103тис. грн.
Основне завдання, яке вирішувалося протягом 2010-2012 років у дошкільній ланці в нашому районі, - подолання дисбалансу між обсягами попиту населення на освітні послуги дошкільних закладів і нашими можливостями його задовольнити.
На кінець 2012 року в районі функціонує 22 дошкільних навчальних закладів різних типів і форм власності, з них: 
	- 13 - постійно-діючих дошкільних навчальних закладів;
 	- 5  - сезонних ДНЗ;
	- 4 - у складі НВК.
	З цих 22 дошкільних навчальних закладів:
	- 5 - у місті Оріхові;
	- 1 - у селищі Комишуваха;
- 16 - у сільській місцевості.
За останні три роки спільно на всіх рівнях управління освітою в районі вдалося домогтися реального відновлення роботи дошкільних закладів, яку з певних причин було призупинено, та відкриття додаткових груп, безпосередньо:
- з червня 2012 року знову діяв сезонний дитячий садочок «Білочка» у селі Вільнянка, який було відкрито в 2011 році;
- 1-го червня 2012 року урочисто було відкрито роботу 2-х сезонних дитячих садків: Новояковлівської сільської ради та Щасливської сільської ради. Кошти для функціонування цих закладів було затверджено рішенням дванадцятої сесії районної ради від 27.03.2012 № 6;
- в березні 2012 року відкрито  додаткову групу у Оленівському дитячому садочку, що діє у складі КЗ «Оленівський НВК «Школа-дитсадок» Новотавричеської сільської ради;
Усього ж в районі дошкільною освітою охоплено 1468 дітей. 
	Рішенням районної ради від 27.03.2012  № 6 на розвиток дошкільної освіти району було затверджено кошти в сумі 2млн. 049тис. 250грн..
	Проектна потужність місць в ДНЗ району складає 1414 одиниць (по місту Оріхову та селищу Комишуваха - 736, в сільській місцевості - 686).
	Фактична кількість дітей в 22-х ДНЗ району складає 1468 вихованців (по місту Оріхову та селищу Комишуваха - 926, в сільській місцевості - 542).
	Охоплено дошкільною освітою дітей 3-6 (7-ми) років - 81% (по місту Оріхову та селищу Комишуваха - 98%, в сільській місцевості - 64%).
Треба віддати належне діям виконавчих органів Новоселівської, Вільнянської, Новояковлівської, Щасливської сільських рад, якими було забезпечено діяльність щодо відновлення на територіях роботи дошкільних навчальних закладів, а відповідно зростанню показника охоплення дітей дошкільною освітою. Водночас потребує серйозного доопрацювання це питання на територіях Новоданилівської, Юрківської, Білогір’ївської сільських рад.
Діти 5-річного віку залучені в районі до організованих форм дошкільної освіти на 100%.
2012 рік став особливим для початкової школи. Однією з важливих особливостей 2012-2013 навчального року є перехід початкової школи на новий Державний стандарт початкової загальної освіти. Цього року за ним розпочали  вчитися 445 першокласників району.
Для повноцінного проходження освітнього процесу усі заклади на 100% отримали нові підручники для першого класу. Протягом минулого 2011-2012 навчального року районним методичним кабінетом відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації на базі навчальних закладів проведено відповідні підготовчі методичні заходи з учителями початкової ланки. Школи забезпечені навчальними програмами 2012 року, Державними стандартами, методичними  посібниками. В районі проведено комплекс заходів з педагогами, батьками, майбутніми першокласниками в рамках Всеукраїнської акції «Дай руку, першокласнику!» щодо підготовки до успішного навчання в школі учнів-початківців.
Навчальний процес в початковій ланці навчання забезпечують 107 вчителів, з них - 37 вчителів мають звання «Старший вчитель» та «Учитель-методист»; 29 вчителів, що ведуть перші класи за новими Державними стандартами початкової освіти, вже досконало обізнані з психолого-педагогічними та віковими особливостями учнів, володіють і використовують у практичній роботі сучасні педагогічні та інформаційно-комунікативні технології.
Станом на грудень 2012 року в перших класах загальноосвітніх навчальних закладах району навчається 445 дітей (це 28 класів), в 13 школах для них вже створено куточки відпочинку, 4 кімнати відпочинку, 11 ігрових кімнат. Поступово будуть створюються такі куточки в усіх закладах. Важливо, щоб батьки, особливо на першому році навчання, підтримували тісний зв’язок зі школою, і це завдання вирішується адміністраціями шкіл.
	Керівники закладів освіти, вчителі уважно підійшли до організації навчально-виховного процесу першокласників, У цей період особлива увага звертається на фізичне виховання школярів початкової ланки, де необхідно уважно стежити за станом дитини під час фізичних навантажень будь-якого характеру; зберегти загальне позитивне ставлення учня до своєї особистості в цілому, що залежить переважно від оцінок дорослого. То ж - дуже важливим завданням виховання першокласників є цілеспрямоване формування позитивної самооцінки, що здійснюється педагогічними працівниками, вихователями.
Введено також вивчення іноземної мови в початковій школі. Цей курс з дітьми вивчають переважно вчителі іноземної мови та вчителі початкових класів, які мають відповідну спеціалізацію.
	Цьогорічні першокласники вже з перших днів навчання розпочали вчити іноземну мову, а наступного року, коли перейдуть до другого класу -  інформатику, курс називатиметься «Сходинки до інформатики».
Беручи до уваги, що в початковій школі уводяться уроки інформатики, більшість вчителів вже пройшли відповідну підготовку.
У загальноосвітній ланці упродовж виконання Програми розвитку освіти Оріхівського району на 2010-2012 роки послідовно вирішувалося завдання забезпечення рівного доступу до якісної освіти. Діяльність органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, педагогічних колективів була спрямована на створення умов територіального та 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.
На кінець 2012 року в освітній мережі Оріхівського району функціонує 29 загальноосвітніх навчальних закладів, з них:
- 17 шкіл І-ІІІ ступенів;
- 11 шкіл І-ІІ ступенів;
- 1 НВК у складі якого є школа І-го ступеня, це комунальний заклад  Оленівський НВК «Школа-дитсадок» Новотавричеської сільської ради Оріхівського району.
У складі вищезазначених 29 загальноосвітніх навчальних закладів: 
- 5 навчально-виховних комплексів;
- 1 гімназія (Оріхівська № 1 «Сузір’я»);
- 1 спеціалізована різнопрофільна школа (Нестерянська СР ЗОШ І-ІІІ ст.).
У складі Оріхівського НВК № 2 ім. академіка Лазаряна існує вечірня школа, де на сьогодні функціонує 6 класів, в яких навчається 70 учнів), а також при  Малотокмачанській ЗОШ I-III ступенів організовано навчання у 4-х вечірніх класах, в яких навчається 50 учнів.
 Позашкільних навчальних закладів у мережі - 2: Оріхівський та Комишуваський Будинки дитячої творчості.
Всього різними формами навчання в районі на кінець 2012 року охоплено  близько 6246 осіб, з них:  дошкільною - 1468 вихованців, загальноосвітньою - 3973 учні, позашкільною - 805 дітей та представників юнацтва.
 Трансформації загальноосвітньої мережі були обумовлені, в основному,  далі триваючим зменшенням контингентів дітей шкільного віку в загальноосвітніх закладах району. Але при цьому  забезпечувалася неухильна принципова позиція - забезпечити оптимальне співвідношення двох речей: умов якісної освіти для населення (і це первинне, пріоритетне і основне завдання) та врахування соціально-економічних умов функціонування закладів. Це важливо, бо нехтуючи друге, ми невідворотно втрачаємо у першому.
В районі на сьогодні функціонує 13 закладів з малою чисельністю учнів та малим показником наповнюваності від проектної потужності закладу (це 43,3% від загальної кількості шкіл).
 Контингенти учнів до 100 осіб мають декілька шкіл району: Новояковлівська (58 учнів), Новоіванівська (68 учнів), Мирненська (96 учнів) загальноосвітні школи І-ІІІ ступенів.  Також малу наповнюваність учнів до 40 осіб серед шкіл І-ІІ ступенів мають: Новоселівська (13 учнів), Жовтокручанська (24 учні), Копанівська (27 учнів), Новоандріївський НВК (18 учнів).
Збільшення кількості загальноосвітніх навчальних закладів з малою чисельністю учнів призводить і до скорочення педагогічного навантаження вчителів, і, відповідно, залишається проблема практики класів-комплектів.
В цій ситуації всі реорганізаційні процеси здійснювалися виважено, аналізуючи і нинішній стан, і перспективи можливого розвитку кожної конкретної школи. 
І все ж - левову частку коштів, що йдуть на утримання такої маси ненаповнених учнями шкільних будівель, доцільно спрямувати на сучасне оснащення, технічне обладнання, інші вкрай важливі потреби навчального процесу повноцінних шкіл та створити можливості, щоб у цих школах навчалися всі діти.
В період 2010-2012 років жодного навчального закладу в Оріхівському районі не було закрито - було проведено реорганізацію Комишуваської ЗОШ І-ІІ ст. шляхом приєднання до Комишуваської ЗОШ І-ІІІ ст. та приєднання Новотроїцької ЗОШ І ст. до Яснополянської ЗОШ І-ІІІ ст.
На сьогодні триває реорганізація:
- Оленівського НВК шляхом зміни статусу навчального закладу, де за ініціативою громади це буде комунальний заклад - «Навчально-виховний комплекс «Школа І ступеня-дитсадок».
- Щасливської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Оріхівської районної ради Запорізької області шляхом перетворення в комунальний заклад «Щасливська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» Оріхівської районної ради Запорізької області.
- Микільського навчально-виховного комплексу «Школа-дитсадок» Микільської сільської ради Запорізької області в комунальний дошкільний навчальний заклад «Весняночка» Микільської сільської ради Оріхівського району Запорізької області. 
Упорядкування функціонування тільки цих закладів дало вивільнення коштів у сумі 245675 грн., що були використані на подальший розвиток освітньої галузі району.
	Відділом освіти, молоді та спорту райдержадміністрації проводиться роз’яснювальна робота серед громадськості, батьків щодо виваженого та послідовного упорядкування мережі закладів освіти району, і тільки такого, що повністю відповідає нормам чинного законодавства.
	Можна підвести підсумок, що районна освітня мережа у всіх своїх ланках (дошкільні заклади, загальноосвітні навчальні заклади, позашкільні заклади) досить коректно узгоджена з кількісними показниками населення району та його потребами в освітніх послугах. 
Водночас, у силу названих причин, про які вже говорилося вище, не всі школи на сьогодні спроможні надавати конкурентоспроможну освіту. 
На часі для розв’язання проблеми і розширення можливостей доступності якісної освіти для всіх дітей - це створення в районі територіального освітнього округу.
Але режим вибору закладу для навчання дитини в межах територіального освітнього округу залежатиме від доступності такої школи для конкретного учня. А це і достатня кількість та стабільна робота транспорту для підвезення і відповідне коригування маршрутів і графіків руху шкільних автобусів.
На сьогодні за межею пішохідної доступності проживають та потребують підвезення 830 учнів та педагогічних працівників. Вирішенню цієї проблеми сприяє реалізація Програми «Шкільний автобус». За час дії цієї Програми в районі протягом 2010-2012 років для підвезення школярів придбані: 
	В 2011 році - 3 автобуси:
	- в Комишуваську ЗОШ І-ІІІ ст. за кошти районного бюджету, вартістю 325 тис. грн.;
	- в Кіровську ЗОШ І-ІІІ ст. за кошти обласного бюджету вартістю 266,666 тис. грн.;
	- в Преображенський НВК «Школа-дитсадок» за кошти державного бюджету вартістю 244,135 тис грн.
Підвезення - це велика і копітка, до того ж витратна щоденна робота в сільській освіті, і певною мірою вона вирішує питання не лише доступності якісної освіти, а освіти  взагалі для чисельної групи учнів. Різна складність забезпечення підвезення в межах району пояснюється до того ж і особливостями територіального розташування населених пунктів і відстані між ними. 
	Уже в липні 2012року року ситуація в районі змінилася на краще: на виконання Державної цільової соціальної програми «Шкільний автобус», затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 16.01.2003 № 31 та згідно «Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на придбання шкільних автобусів для перевезення дітей, що проживають у сільській місцевості», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2010 № 366, Оріхівський район отримав за рахунок державного бюджету 2 шкільні автобуси БАЗ А079.13ш («Еталон») вартістю по 298,333 тис. грн. кожен, що були розподілені в Малотокмачанську ЗОШ І-ІІІ ст. та в Омельницьку ЗОШ І-ІІІ ст.
	В навчальних закладах освіти Оріхівського району на цей час працює:
	- 519 педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів;
	- 149 працівників дошкільних навчальних закладів;
	- 44 працівники позашкільної освіти.
	Середньомісячний фонд заробітної плати складає: по КЕКВ 1110 - 2млн. 225 тис. грн.; по КЕКВ 1120 - 800тис. грн. (всього - 3млн. 055тис. грн.).
	Середньомісячна заробітна плата вчителів по району становить - 3010 грн.
В навчальних закладах району станом на грудень 2012 року є в наявності 421 комп’ютери. Всі заклади комп’ютеризовані, 12 - підключено до швидкісного Інтернету. У навчальних закладах облаштовано 31 комп’ютерний клас. 28 закладів освіти мають електронні скриньки для оперативного зв’язку. 
 В 2010-2011 роках було придбано комп’ютерної техніки  з районного бюджету на суму 164 тис.грн.
В 2012 році  до району по лінії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України надійшло 76 комп’ютерів на загальну суму 243,2 тис грн.
З 268 випускників 2012 року - 19 були нагороджені медаллю «За високі досягнення в навчанні» та 2-є - медаллю «За досягнення у навчанні».
З 433 випускників 9-х класів - 36 отримали свідоцтво з відзнакою.
61 випускник 2011 року вступили до ВНЗ І-ІV рівнів акредитації та 33 випускники - до ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації.
На сьогодні всі освітні заклади району опалюються: 
	- від централізованого опалення - 2 школи, 1 дошкільний заклад,
	- котельні на газу мають - 13 шкіл, 5 дошкільних закладів;
	- котельні на вугіллі -17 шкіл, 2 дошкільні заклади;
	- котельні на альтернативних видах палива мають -  2 навчальні заклади - Малотокмачанська ЗОШ І-ІІІ ст., Оріхівська гімназія № 1 «Сузір’я» та 2 дитячих садки ( Оріхівські КДНЗ «Сонечко», «Калинка»).
	На виконання Програми розвитку освіти Оріхівського району на 2010-2012 роки рішенням 15-ї сесії Оріхівської районної ради від 19.06.2012 року № 1 «Про внесення змін до рішення районної ради від 16.09.2010 №7 «Про затвердження Програми розвитку освіти Оріхівського району на 2010-2012 роки» виділено кошти з районного бюджету та інших джерел на:
	1. Капітальний ремонт будівель шкіл (заміна вікон, утеплення фасаду - «зелені інвестиції») в сумі 3560,465 тис. грн., у т.ч.:
	- Оріхівської гімназії № 1 «Сузір’я» - 2050,974 тис. грн.;
	- Малотокмачанської ЗОШ І-ІІІ ст. - 1509,491 тис. грн.
          2. Згідно проекту «Місцевий розвиток орієнтований на громаду» -  виділено на 2012 рік для Комишуваської ЗОШ І-ІІІ ст. 37,13 тис грн. (додатково - 87,4 тис. грн.).
         3. Проведені капітальні ремонти котельні та теплотраси в Кіровській, Юрківській ЗОШ І-ІІІ ст., ремонт внутрішніх туалетів в Преображенському НВК «Школа-дитсадок», капітальний ремонт даху, ремонт вимощення, туалету в Комишуваській ЗОШ І-ІІІ ст. на загальну суму - 212,7 тис. грн.
В 2012 році виділено на реконструкцію системи опалення із заміною твердопаливних котлів в Омельницькій ЗОШ І-ІІІ ст. - 994,410 тис. грн., в  Юрківській ЗОШ І-ІІІ ст. - 998,500 тис. грн.
За програмою «зелених інвестицій» на сьогодні 16 загальноосвітніх шкіл та 10 ДНЗ мають повний пакет документів щодо заміни вікон в закладах – всього на суму 10 млн. 459 тис. 895 грн.

Проблемами залишаються:
- недостатнє фінансування щодо заміни застарілої матеріально-технічної бази, особливо - на модернізацію парку комп’ютерної техніки шкіл;
- заміна опалювальних систем та теплотрас в ряді шкіл району, що встановлювалися ще в 70-х роках минулого 20-го століття і відпрацювали свій ресурс;
- недостатність коштів на ремонт покрівель, приміщень закладів освіти;
- питання завершення довгобудів, особливо Оріхівського НВК № 2;
- відсутність вакансій щодо працевлаштування молодих спеціалістів: у відділі освіти існує черга на працевлаштування в освітні заклади;
- значною проблемою є недосконалість чинного законодавства щодо проведення оптимізації мережі навчальних закладів, що передбачає обов’язкову згоду громади, не зважаючи на кількість учнів у школах (а ці школи на 50-60% є дотаційними за рахунок інших закладів).
- потребують оновлення обладнання значної частини навчальних кабінетів, технологічного обладнання харчоблоків, обладнання спортивних залів і майданчиків загальноосвітніх навчальних закладів; для підвезення школярів сільської місцевості необхідно придбати додатково 5 шкільних автобусів;
- потребує подальшого розвитку система збереження, зміцнення, відновлення здоров’я учня, вихованця в навчально-виховному процесі;
- недостатніми є матеріально-технічні, кадрові, навчально-методичні умови, соціально-психологічна готовність всіх учасників навчально-виховного процесу до інклюзивного та інтегрованого навчання дітей з особливими потребами;
- 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 ОРІХІВСЬКОГО РАЙОНУ 
НА 2013 – 2017 РОКИ

1. Актуальність розробки і мета Програми.
	Система освіти Оріхівського району, віддзеркалюючи соціально-економічні запити в ситуації високого динамізму змін у суспільстві, перебуває у стані постійного пошуку шляхів актуального, прогнозованого, випереджального реагування в умовах регіону на виклики часу. 
Це вимагає відповідного програмно-цільового забезпечення ефективності і результату окресленого пошуку, створення в районі освітньої системи, що задовольняючи запити в якісній освіті населення Оріхівського району, водночас відповідатиме критеріям освіти на рівні Запорізької області, інтегруватиметься в єдиний державний освітній простір, 
	 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 та області. Створення і розвиток умов доступності для населення району зазначеної якості освіти є гострою сьогоденною і стратегічною потребою. 
Виважена та гнучка освітня політика в районі, як конкретизація освітньої політики Запорізької області, може успішно реалізуватися на місцевому районному рівні через програму розвитку освіти, що своєю спрямованістю і змістом відповідає районним 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. 


2. Пріоритетні завдання досягнення мети програми:
2.1. 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, визначених чинним законодавством України.
2.2. 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 вихованця, учня до їх здібностей та особливостей.
2.3. 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: вихованців, учнів, педагогів, батьків, керівників навчально-виховних закладів.
2.4. Забезпечення умов здобуття освіти в умовах, що гарантують здоров’я, захист прав особистості вихованців, учнів в освітньому процесі, їх психологічну і фізичну безпеку.
2.5. Створення для населення району умов неперервного здобуття освіти протягом життя, як фактора мобільності суспільства, його готовності до прогнозованих змін.
2.6. Упровадження технологій управління освітніми закладами району на новій методологічній основі перерозподілу та консолідації фінансових, кадрових та матеріальних ресурсів розвитку  районної освіти.
2.7. Забезпечення умов для впровадження  сучасних принципів організації навчально-виховного процесу в усіх ланках освіти району; досягнення збалансованості знань і компетенцій споживачів освітніх послуг.
2.8. Досягнення якісних змін інформаційних потоків в усіх ланках системи освіти району; застосування сучасних технологій створення баз даних про освітні заклади району, оперативного збору, обробки і обміну інформацією.
2.9. Піднесення соціального статусу і професіоналізму педагогічних працівників; приведення змісту фундаментальної, психолого-педагогічної, методичної, інформаційно-технологічної практичної та соціально-гуманітарної підготовки і підвищення кваліфікації педагогічних працівників у відповідність до вимог інформаційно-технологічного суспільства і змін, що відбуваються у соціально-економічній, духовній та гуманітарній сферах.


3. Основні шляхи реалізації завдань Програми: 
3.1. Здійснення системи заходів цієї Програми в інтеграції з іншими районними  програмами: «Шкільний автобус» на 2011-2015 роки, «Молодь Оріхівщини», «Програма роботи з обдарованою учнівською молоддю Оріхівського району на 2011-2014 роки» для забезпечення якісної освіти у всіх ланках системи освіти Оріхівського району.
3.2. Подальший оптимальний розвиток структури мережі загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності на основі економічного обґрунтування їх роботи з одночасним розвитком ресурсного забезпечення в них умов доступності здобуття якісної освіти.
3.3. Запровадження управлінського і науково-методичного забезпечення розбудови інноваційних моделей освіти району на основі концепцій гуманізації, та компетентнісного підходу.
3.4. Пошук і реалізація сучасних ефективних моделей виховання та навчання, спрямованих на формування системи цінностей особистості, адекватних актуальним завданням розбудови суспільства. 
3.5. Упровадження інноваційних моделей управління освітніми закладами району на основі мережевого підходу та створення освітніх округів. 


4. Очікувані результати: 
4.1. Основним узагальнюючим результативним чинником виконання Програми має стати збалансована відповідність:
 - якості самої системи освіти району в усіх її складових;
 - якості освітнього процесу в навчально-виховних закладах, відповідно до цілей і стандартів освіти в Запорізькій області, в державі в цілому;
 - задоволеності очікувань учасників процесу освіти від якості, наданих  закладами освіти, послуг.
4.2. Ці результати конкретизуватимуться у:
- створенні механізмів сталого розвитку системи освіти Оріхівського 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;
- створенні комфортних соціально-психологічних умов діяльності для всіх учасників освітнього процесу, що ґрунтуватимуться на впровадженні в життя колективів навчальних закладів ідей людиноцентризму;
- досягненні ефективної моделі управління якістю освіти на підставі розбудови системного моніторингу стану та результатів функціонування і розвитку системи освіти району 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 Оріхівського району в дошкільній освіті; забезпечення доступної та якісної освіти в дошкільних навчальних закладах усіх типів 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, відповідно до освітніх запитів населення, демографічних прогнозів, особливостей функціонування дошкільних закладів у місті, селищі та 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. Поліпшення матеріально-технічної бази дошкільних закладів, у тому числі шляхом інформатизації, створення сучасного розвивального середовища, як однієї з передумов успішного розвитку дитини дошкільного віку.
	


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,
виконавчі комітети органів місцевого самоврядування


	2. Створити умови для забезпечення місцями в дошкільних навчальних закладах дітей дошкільного віку, відповідно до потреб населення; 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,
виконавчі комітети органів місцевого самоврядування


	3. Забезпечити подальший розвиток мережі дошкільних навчальних закладів шляхом створення дошкільних закладів чи окремих груп; збільшення потужностей функціонуючих дошкільних закладів за рахунок використання резервних приміщень закладів освіти тощо.

2013-2017 роки
Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації,
виконавчі комітети органів місцевого самоврядування


	4. Максимально використати можливості відновлення функціонування ДНЗ у комунальних приміщеннях колишніх дошкільних  закладів, які виключені з переліку дошкільних і залишаються комунальною власністю органів місцевого самоврядування (музичні школи, медичні та інші структури).

2013-2017 роки
Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації,
виконавчі комітети органів місцевого самоврядування

	5. Забезпечити підтримку та сприяння щодо створення 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,
виконавчі комітети органів місцевого самоврядування


	6. Забезпечити соціальний захист, охорону життя, здоров’я вихованців дошкільних навчальних закладів; оптимальне та якісне харчування дітей; 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,
виконавчі комітети органів місцевого самоврядування


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

2013-2017 роки
Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації,
виконавчі комітети органів місцевого самоврядування


8. Забезпечити участь в районних та обласних заходах з науково-методичного забезпечення розвитку дошкільної освіти та розвитку дошкілля в районі:
- «Стежинки у Всесвіт» - 2013 рік;
- «Імідж дошкільного навчального закладу» - 2015 рік;
- «Кращий сайт дошкільного закладу» - 2014 рік
- «День дошкілля» - щорічно;
- «Травневі дзвіночки» - щорічно.

2013-2017 роки
Районний методичний кабінет
 відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації

9. Взяти участь в науково-методичних конференціях з метою обміну досвідом щодо впровадження сучасних і перспективних науково-методичних та практичних досягнень у питаннях навчання, виховання, розвитку дитини раннього і дошкільного віку:
9.1. «Дошкільна освіта: проблеми, здобутки та перспективи розвитку» - щорічно;
9.2. «Дитина дошкільного віку в полікультурному середовищі» - 2013 рік;
9.3. «Розвиток професійної компетентності учасників освітнього процесу, як умова забезпечення якості освіти» - 2014 рік;

2013-2017 роки
Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації,
виконавчі комітети органів місцевого самоврядування


	10. Забезпечити представництво від Оріхівського району на базі Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти у Всеукраїнському семінарі для працівників дошкільної освіти - «Літня школа для дорослих». 

2013-2017 роки (щороку)
Районний методичний кабінет
 відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації,
ДНЗ району


11. Забезпечити системну науково-практичну допомогу педагогам дошкільних навчальних закладів у здійсненні соціально-психолого-педагогічного патронату сімей, що виховують дітей з вадами здоров’я, які не можуть відвідувати ДНЗ; створити консультаційні пункти для батьків з актуальних питань розвитку дітей цієї категорії.

2013-2017 роки
Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації,
виконавчі комітети органів місцевого самоврядування


	12. Здійснювати на допомогу різним категоріям педагогічних працівників дошкільної освіти постійне ознайомлення з виданнями науково-методичних посібників з актуальних питань навчання і виховання дітей.

2013-2017 роки
Районний методичний кабінет
 відділу освіти райдержадміністрації


13. Привести матеріально-технічну базу, навчально-методичне забезпечення дошкільних навчальних закладів району 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 райдержадміністрації,
виконавчі комітети органів місцевого самоврядування


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

2013-2017 роки
Відділ освіти райдержадміністрації,
виконавчі комітети органів місцевого самоврядування



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 напрямі створення умов рівного доступу для жителів кожного населеного пункту району.
	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 району за рахунок озброєння вчителів інноваційними технологіями освіти та ефективними методами об’єктивної оцінки якості освіти школярів; зняття проблем, пов’язаних із якістю підвезення до навчальних закладів учнів, що проживають за межею пішохідної доступності.
	4. Відпрацювання нових моделей (у тому числі освітніх округів, опорних закладів) 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,
виконавчі комітети органів місцевого самоврядування

	2. Забезпечити планомірну реконструкцію освітньої мережі району в т.ч.: створення освітнього округу, опорних закладів, упровадження міжшкільних учнівських навчальних груп, здійснення доцільного перерозподілу ресурсів між освітніми закладами району.

2013-2017 роки
Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації,
виконавчі комітети органів місцевого самоврядування

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

2013-2017 роки
Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації,
виконавчі комітети органів місцевого самоврядування


4. Забезпечити поетапну розбудову віртуального представництва в Інтернеті всіх навчально-виховних закладів системи освіти району усіх типів.

2013-2017 роки
Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації,
виконавчі комітети органів місцевого самоврядування

5. Здійснити заходи щодо структурного розвитку інформаційного освітнього простору в районі; 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; створення платформ для упровадження електронного діловодства.

2013-2017 роки
Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації,
виконавчі комітети органів місцевого самоврядування


6. Забезпечити підключення до швидкісного Інтернету всіх закладів освіти в районі; 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,
виконавчі комітети органів місцевого самоврядування
	

7. Продовжити 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,
виконавчі комітети органів місцевого самоврядування


8. Забезпечити навчальними комп’ютерними комплексами 100 % загальноосвітніх навчальних закладів, 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,
виконавчі комітети органів місцевого самоврядування


9. Взяти участь в обласних конкурсах:
	9.1. «Школа інформаційного суспільства»; 
	9.2. навчальних проектів «Інтел®. Навчання для майбутнього».
 
2013-2017 роки (щороку)
Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації,
виконавчі комітети органів місцевого самоврядування


	10. Продовжити участь  загальноосвітніх навчальних закладів району у Національному проекті «Відкритий світ»; реалізацію освітніх проектів: «Один учень - один комп’ютер»; «Школа сучасних знань»; «Віртуальна школа програмування»; участь у міжнародному учнівському медіафестивалі «Москва – Запоріжжя».

2013-2017 роки
Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації,
виконавчі комітети органів місцевого самоврядування


	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,
виконавчі комітети органів місцевого самоврядування


	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,
керівники органів місцевого самоврядування

	13. Продовжити роботу щодо придбання кабінетів з природничо-математичних та технологічних дисциплін для загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ та І-ІІІ ступенів.

2013-2017 роки
Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації



	14. 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,
виконавчі комітети органів місцевого самоврядування


15. Забезпечити системну діяльність районного відділу освіти, молоді та спорту, 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,
керівники загальноосвітніх навчальних закладів, дошкільних навчальних закладів


	16. Продовжити впровадження в практику діяльності загальноосвітніх навчальних закладів соціально-педагогічних технологій навчання і виховання учнів початкової школи:
	16.1. «Діяльнісний підхід у навчання математики, природознавства, української мови»;
	16.2. «Розвивальне навчання Д.Ельконіна - В. Давидова на уроках грамоти і рідної мови»;
	16.3. «Науково-педагогічний проект «Росток».

2013-2017 роки
Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації,
керівники загальноосвітніх та  дошкільних навчальних закладів


	17. Узагальнюватити досвід реалізації концепції розвитку регіонального компонента неперервної екологічної освіти в навчальних закладах району.

2013-2017 роки
Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації


	18. 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,
керівники загальноосвітніх
 навчальних закладів


	19. Продовжити, з метою оптимізації управління, розподілу ресурсів, підвищення якості освітніх послуг навчальних закладів та з урахуванням територіальних особливостей освіти в районі, подальше упорядкування освітньої районної мережі.

2013-2017 роки
Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації,
керівники загальноосвітніх
 навчальних закладів,
 органи місцевого самоврядування


	20. Відпрацювати прийнятні для району форми оптимізації можливостей організації профільного навчання учнів старшої школи в умовах мережевої взаємодії закладів освіти в межах міста, селища та сіл району. Упровадити доцільні шляхи інтеграції профільного навчання у співпраці загальноосвітніх навчальних закладів зі службами зайнятості, закладами професійно-технічної освіти, вищими навчальними закладами.

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

	21. 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,
органи місцевого самоврядування


	22. 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,
керівники позашкільних та загальноосвітніх
 навчальних закладів

	23. Розробити електронну профільно-освітню карту району, міста в єдиному освітньому Інтернет-просторі області з метою інформування населення, перш за всі батьків та учнів, про можливості вибору напряму профільного навчання в межах відповідних  територій. 

2013-2017 роки
Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації,
керівники загальноосвітніх
 навчальних 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 району єдиного інформаційно-навчального простору для розвитку і підтримки обдарованої учнівської молоді.
	2. Об’єднання потенціалу системи освіти району, 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. Проводити районний етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів та забезпечити підготовку і участь переможців у обласному етапі.

2013-2017 роки (щороку)
Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації,
керівники загальноосвітніх
 навчальних закладів

	2. Проводити 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 райдержадміністрації,
керівники загальноосвітніх
 навчальних закладів


	3. Брати участь в обласному заході «Обдаровані учні»; здійснювати подання кандидатур щодо нагородження преміями переможців районних, обласних, міжрегіональних учнівських олімпіад і конкурсів.

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


4. Забезпечити участь учнівських збірних команд району в обласних змаганнях Всеукраїнських турнірів та конкурсів, проведенні тренувальних зборів та обласних «літніх шкіл» для обдарованих дітей, для переможців районного та призерів обласного етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України. 

2013-2017 роки (щороку)
Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації,
керівники загальноосвітніх
 навчальних закладів


	5. Організувати роботу дистанційного районного міжшкільного факультативу «Школа олімпійського резерву» з підготовки школярів до участі в олімпіадах з базових дисциплін, здійснювати науково-методичне забезпечення організації та діяльності цієї школи.

2013-2017 роки
Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації



	6. Взяти участь у обласній науково-практичній конференції «Знахідки і проблеми науково-пошукової роботи учнів-членів малої академії наук України» та заході «Віват, інтелект» з нагоди 25-ої річниці обласного відділення Малої академії наук України.

2016 рік
Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації,
керівники загальноосвітніх
 навчальних закладів

7. Проводити районні тури Всеукраїнських інтерактивних інтелектуальних конкурсів: «Історик-Юніор» (історія України, всесвітня історія); «Еколог-Юніор» (екологія); «Лелека» (історія); «Колосок» (природничі науки); «Левеня» (фізика); «Кенгуру» (математика) та інших інтелектуальних змаганнях учнів загальноосвітніх навчальних закладів.
2013-2017 роки (щороку)
Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації,
керівники загальноосвітніх
 навчальних закладів
8. 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 адміністрацій загальноосвітніх навчальних закладів району за напрямами:
- технологія ідентифікації обдарованих учнів вчителем; 
- проектна технологія;
- технологія дослідницької діяльності;
- технологія індивідуального ведення обдарованої дитини.

2013-2017 роки
Районний методичний кабінет відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації


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

2014-2015 роки
Районний методичний кабінет відділу 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.
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


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,
керівники загальноосвітніх
 навчальних закладів


	3. Визначити в районі (місті) 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,
керівники дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів


	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,
керівники дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів

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

2013-2017 роки
Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації,
керівники дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів


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

2013-2017 роки
Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації,
керівники дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів


	8. Розробити науково-методичні рекомендації з питань інтеграції дітей з особливими освітніми потребами в систему загальної середньої освіти із застосуванням інформаційних технологій у цій роботі.

2013-2014 роки
Районний методичний кабінет відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації




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 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 районної системи освіти умов для успішного психологічного забезпечення освітньої діяльності; забезпечення якісної професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації  психологів  закладів освіти 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 до нормативної потреби згідно з чинним законодавством; визначити відповідний план дій у цій роботі.

2013-2017 роки
Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації,
керівники дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів


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

2013-2017 роки
Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації,
керівники загальноосвітніх
 навчальних 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 дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів


4. Переглянути відповідність сучасним вимогам та ефективність форм і методів підвищення кваліфікації працівників психологічної служби системи освіти району; за результатами запровадити проведення семінарів, тренінгів для практичних психологів закладів освіти району.
2013-2017 роки
Районний методичний кабінет
 відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації


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

2013-2017 роки
Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації,
керівники дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів


	6. 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
Районний методичний кабінет
 відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації



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;
- розбудова якісної, ефективної та доступної для всіх дітей і підлітків області системи позашкільної освіти; 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 області зі створення виховного середовища та виховного простору для особистісного розвитку учнів і молоді.
3. Забезпечення якісного розвитку мережі позашкільних навчальних закладів, модернізація і досягнення комфортності умов їх діяльності.
4. Розвиток взаємодії позашкільних навчальних закладів 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 позашкільних навчальних закладів району) 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 позашкільних закладах освітньої мережі району з метою задоволення різнобічних пізнавальних і творчих інтересів учнів; забезпечити реалізацію спланованих дій.

2013 рік
Районний методичний кабінет
 відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації


	3. Забезпечити діяльність відділень «Малої академія наук» у позашкільних навчальних закладах району.

2013-2017 роки
Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації


	4. Створити у позашкільних навчальних закладах району умови (гуртки, творчі об’єднання, відділи) для залучення школярів до занять науково-технічною творчістю.

2013-2017 роки
Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації
	
	5. Забезпечити участь педагогічних працівників позашкільних закладів району в роботі творчих груп при обласному інституті післядипломної педагогічної 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
Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації,
керівники позашкільних навчальних закладів


	6. 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,
керівники позашкільних навчальних закладів


	7. Провести районне свято та організувати участь юних натуралістів області у обласних заходах з нагоди 90-річчя юннатівського руху в Україні.

2015 рік
Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації,
керівники позашкільних навчальних закладів

	8. Забезпечити проведення районного та участь у обласному конкурсі майстерності педагогічних працівників позашкільних закладів «Джерело творчості».

2014 рік
Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації,
керівники позашкільних навчальних закладів


	9. Організувати щорічне проведення обласних творчих конкурсів, фестивалів, 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 (щорічно)
Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації,
керівники позашкільних навчальних закладів



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 регіоні 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 вихованців та учнів; 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 вихованців та учнів.
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,
керівники дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів


	2. Продовжити впровадження у районі 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,
керівники дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів


3. Забезпечити для відпочинку учнів початкової ланки у всіх загальноосвітніх навчальних закладах обладнання (дообладнання) ігрових куточків, ігрових кімнат;  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,
керівники дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів


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

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


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,
керівники органів місцевого самоврядування


	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
Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації,
керівники загальноосвітніх
 навчальних закладів


7. Сприяти розвиткові мережі спортивних клубів та інших спортивно-масових об’єднань учнівської 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,
керівники органів місцевого самоврядування


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 змаганнях з ігрових видів спорту.

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


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

	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,
керівники органів місцевого самоврядування

11. Продовжити роботу щодо 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


12. Провести цільовий комплексний моніторинг стану забезпечення безпеки життєдіяльності навчально-виховних закладів, 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,
керівники органів місцевого самоврядування


	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 
Районний методичний кабінет відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації


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

До 2015 року 
Районний методичний кабінет відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації



VIII. ПЕДАГОГІЧНІ КАДРИ. 

Мета: забезпечення сучасної якості освіти в навчально-виховних закладах району за рахунок систематичного якісного розвитку педагогічного кадрового складу; створення умов для забезпечення економічних та соціальних гарантій професійної самореалізації педагогічних працівників та утвердження їх високого соціального статусу в суспільстві; створення умов якісного безперервного розвитку і саморозвитку педагогічних і науково-педагогічних працівників. 

Завдання:
1. Удосконалення кадрового забезпечення системи освіти району, у тому числі наближення якості підготовки фахівців у вищих навчальних закладах до потреб сучасного навчального закладу.
2. Налагодження і розвиток на місцевому рівні, у районі, місті, селищі, селі, навчальному закладі ефективної соціальної підтримки педагогічних працівників.
3. Забезпечення гарантованої готовності педагогічних працівників усіх категорій до виконання своїх професійних функцій та постійного розвитку й саморозвитку.
4. Удосконалення якості підвищення кваліфікації педагогічних кадрів.


Основні заходи з реалізації мети
	1. Продовжити проведення щорічного районного конкурсу «Учитель року» та участь в обласному турі цього конкурсу.

2013-2017 роки 
Районний методичний кабінет відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації


	2. Надавати кандидатури від району на щорічну виплату обласної премії 32 кращим педагогічним працівникам загальноосвітніх, дошкільних, позашкільних навчальних закладів.

2013-2017 роки (вересень - щороку) 
Районний методичний кабінет відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації


	3. Продовжити підготовку кадрів для системи освіти району з числа молоді сільської місцевості за цільовими направленнями у вищих педагогічних навчальних закладах.
2013-2017 роки 
Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації

	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, керівники органів місцевого самоврядування

	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, керівники органів місцевого самоврядування


	9. Забезпечити реалізацію програм «On-line бібліотека» та  «Електронний підручник» для керівників закладів освіти та психологів району.

2013-2014 роки  
Районний методичний кабінет відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації


	10. Забезпечити участь представників району у конкурсах професійної майстерності:
- керівників загальноосвітніх, дошкільних, позашкільних навчально-виховних закладів;
- «Шкільна бібліотека» - бібліотекарів загальноосвітніх навчальних закладів.
2013-2014 роки  
Районний методичний кабінет відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації


11. Організувати участь у спецкурсах 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».
       
2013-2014 роки  
Районний методичний кабінет відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації


17. Продовжити реалізацію обласного освітнього проекту «Формування та розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності педагогів» щодо неперервного підвищення кваліфікації педагогів в області ІКТ.

2013-2014 роки  
Районний методичний кабінет відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації




ІХ. 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 регіональному 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 психологічного та методичного підрозділу відділу освіти, молоді та спорту.
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 якості дошкільної освіти (районний рівень).

2013-2017 роки  
Районний методичний кабінет відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації



Х. ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

	Управління виконанням Програми розвитку освіти Оріхівського району  на 2013-2017 роки та контроль за ходом виконання здійснюватиметься скоординованими діями районної ради, районної державної адміністрації, відділом освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, в межах їх повноважень.
	 Поточна системна діяльність з управлінського забезпечення реалізації Програми покладається на відділ освіти, молоді та спорту 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 січня, районна державна адміністрація забезпечуватиме інформування районної ради про хід виконання Програми.
	Поточний контроль за ходом реалізації Програми покладається на заступника голови районної ради та постійну комісію районної ради з питань освіти, культури, охорони здоров’я та спорту.
	Відкритість управлінських дій буде забезпечуватися прилюдним звітуванням про хід реалізації Програми на сесіях районної ради, на колегії відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, через засоби масової інформації, а також прозорістю використання фінансових ресурсів.



ХІ. 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 Оріхівського району на 2013-2017 роки дасть змогу забезпечити досягнення на кінець 2017 року таких показників розвитку системи освіти району:

№ з/п
Найменування показників
Кількісні виміри показників розвитку

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


не менше 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)

не менше 33 %
6.
Забезпечення підручниками учнів загальноосвітніх навчальних закладів (далі - ЗНЗ). (Відсоток від кількості учнів ЗНЗ)

100 %
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 ЗНЗ шкільними автобусами (кількість автобусів)
 
5
9.
Відсоток учнів ЗНЗ, які здобувають освіту державною мовою

 100 %
10.
Оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (відсоток від кількості цих дітей)

100 %
11.
Охоплення усіма видами харчування учнів ЗНЗ (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 ЗНЗ регіональних курсів «Екологія рідного краю», «Історія рідного краю» (відсоток від кількості денних ЗНЗ)

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

100%
15.
Кількість учнів ЗНЗ на один комп’ютер

не більше 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 ЗНЗ (відсоток від кількості дітей і підлітків, що мають показання для такої освіти)

не менше 35 %
18.
Облаштування пандусами ЗНЗ, на території обслуговування яких проживають діти, що пересуваються на візках (відсоток від кількості цих дітей)

100 %
19.
Кількість педагогічних працівників ЗНЗ, перепідготовлених за програмами «Інтел. Навчання для майбутнього» та «Основи інформаційно-комп’ютерних технологій» (відсоток від загальної кількості педагогічних працівників ЗНЗ)
100%





Начальник відділу освіти 
райдержадміністрації                                                                        М.Д. Самойлик
                          




Додаток 1 
до Програми розвитку освіти 
Оріхівського 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
Усього





2013 рік,
тис. грн.
2014 рік,
тис. грн.
2015 рік,
тис. грн.
2016 рік,
тис. грн.
2017 рік,
тис. грн.
І етап
тис.грн.
Наступні
етапи*
тис. грн.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Забезпечення проведення I та  II етапів Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін, I етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких учнівських робіт МАН, конкурсу ім. П. Яцика, Всеукраїнського турніру юних істориків
Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації
2013-2017 роки
Усього
9,8
9,8
9,8
9,8
9,8






у т.ч.











районний бюджет
9,8
9,8
9,8
9,8
9,8






інші джерела**







2
Придбання шкільних автобусів для закладів району
Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації
2013-2017 роки
Усього
1380,0
460,0
460,0
460,0
460,0






у т.ч.











районний бюджет
1380,0
460,0
460,0
460,0
460,0






інші джерела**







3
Забезпечення ефективного функціонування локальних мереж

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації
2013-2017 роки
Усього
34,2
34,2
34,2
34,2
34,2






у т.ч.











районний бюджет
34,2
34,2
34,2
34,2
34,2






інші джерела**







2
4
Модернізація наявного парку комп`ютерної техніки
Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації
2013-2017 роки
Усього
155,6
155,6
155,6
155,6
155,6






у т.ч.











районний бюджет
155,6
155,6
155,6
155,6
155,6






інші джерела**







5
Участь у проведенні спортивних, культурно-освітніх та позашкільних заходів
Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації
2013-2017 роки
Усього
10,8
10,8
10,8
10,8
10,8






у т.ч.











районний бюджет
10,8
10,8
10,8
10,8
10,8






інші джерела**







6
Організація новорічних і різдвяних свят для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації
2013-2017 роки
Усього
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0






у т.ч.











районний бюджет
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0






інші джерела**







7
Оплата витрат, що пов’язані із забезпеченням підвезення дітей пільгових категорій до закладів оздоровлення та відпочинку 
Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації
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
8
Придбання кабінетів з природничо-математичних дисциплін для загальноосвітніх навчальних закладів
I-III ступенів
Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації
2013-2017 роки
Усього
164,0
164,0
164,0
164,0
164,0






у т.ч.











районний бюджет
164,0
164,0
164,0
164,0
164,0






інші джерела**







9
Розвиток дошкільної освіти, поточного утримання (субвенція з районного бюджету) ДНЗ: 
- Мирненського КДНЗ;
- Микільського НВК;
- Малотокмачанського КДНЗ;
- Нестерянського КДНЗ;
- Оленівського НВК;
- Новоіванівського КДНЗ. 
Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації
2013-2017 роки
Усього
4530
4530
4530
4530
4530






у т.ч.











районний бюджет
4530
4530
4530
4530
4530






інші джерела**







10
Нагородження преміями переможців районного конкурсу «Вчитель року»
Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації
2013-2017 роки
Усього
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3






у т.ч.











районний  бюджет
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3






інші джерела**







11
Забезпечення витрат щодо перевезення призовників району в розрізі районної Програми «Призовна дільниця»
Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації
2013-2017 роки
Усього
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0






у т.ч.











районний бюджет
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0






інші джерела**







4
12
Забезпечення реалізації заходів районної Програми розвитку фізичної культури і спорту в Оріхівському районі.
Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації
2013-2017 роки
Усього
18,0
18,0
18,0
18,0
18,0






у т.ч.











районний бюджет
18,0
18,0
18,0
18,0
18,0






інші джерела**








Всього:

6320,7

5400,7

5400,7

5400,7

5400,7


в т.ч. районний бюджет:
6320,7
5400,7
5400,7
5400,7
5400,7



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

Начальник відділу освіти
райдержадміністрації                                                                                                                                                    М.Д. Самойлик

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


Орієнтовні загальні обсяги та джерела фінансування програми

Джерела фінансування
Обсяг фінансування,
всього,
(тис. грн.)

За роки виконання:
Усього:


2013 рік
(тис. грн.)
2014 рік
(тис. грн.)
2015 рік
(тис. грн.)
2016 рік
(тис. грн.)
2017 рік
(тис. грн.)
І-й етап
(тис. грн.)
Наступні
етапи*
(тис. грн.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Районний бюджет
27923,5
6320,7
5400,7
5400,7
5400,7
5400,7


Місцеві бюджети








Інші джерела**








Усього 
27923,5
6320,7
5400,7
5400,7
5400,7
5400,7




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




Начальник відділу освіти
райдержадміністрації                                                                                                                                         М.Д. Самойлик
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