ПРОЕКТ
УХВАЛА
серпневої конференції працівників освіти Березнівського району з порядком
денним «Про підсумки розвитку закладів дошкільної, загальної
середньої, позашкільної освіти у 2017-2018 навчальному році та завдання
на шляху становлення Нової української школи»
29 серпня 2018 року
Керуючись частинами 1 та 3 ст. 41 Закону України «Про місцеві
державні адміністрації», законами України «Про освіту», «Про дошкільну
освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту»,
Концепцією «Нова українська школа», відповідними наказами профільних
міністерств, із метою забезпечення реалізації державної політики щодо
підвищення
якості
навчально-виховного
процесу,
вдосконалення
нормативних засад упровадження інноваційних технологій, приведення
системи освітньої діяльності у відповідність із потребами дитини, сім’ї та
відповідної підготовки педагогічних кадрів, упродовж 2017-2018 навчального
року управлінням освіти молоді та спорту райдержадміністрації,
структурними підрозділами, закладами освіти та за активної підтримки
районної та обласної державних адміністрацій, районної та обласної рад,
депутатів усіх рівнів вжито заходи для забезпечення функціонування галузі
освіти району, її подальшого розвитку, створення умов для рівного доступу
мешканців району до якісної освіти.
Основним завданням у 2017-2018 навчальному році було створення
умов для рівного доступу мешканців району до якісної дошкільної, загальної
середньої, позашкільної освіти. Із цією метою було продовжено реалізацію
районних програм із питань розвитку освіти і вжито дієвих заходів щодо
збільшення показника охоплення дітей дошкільною освітою; функціонування
оптимальної мережі
закладів загальної середньої освіти; подальшого
впровадження системи профільного навчання; удосконалення структури та
ефективності роботи шкільних округів; інформатизації та комп’ютеризації
навчально-виховного процесу; забезпечення функціонування у закладах
загальної середньої освіти мережі Інтернет з використанням високошвидкісних
каналів; використання інформаційно-комунікаційних Інтернет-технологій для
створення єдиного освітнього інформаційного простору; формування
духовних та моральних цінностей учнівської молоді; удосконалення системи
фізкультурно-масової та спортивної роботи; забезпеченню соціальних гарантій
педагогічних працівників; зміцнення матеріально-технічної бази закладів
освіти; збільшення показника підвезення до шкіл учнів сільської місцевості,
які проживають за межею пішохідної доступності; забезпечення зарахування
до закладів освіти дітей, які прибули в район із Криму та східних регіонів
(зони проведення АТО).

Особлива увага приділялася фундаментальній підготовці закладів
загальної середньої освіти до упровадження з 01.09.2018 року освітньої
реформи «Нова українська школа»: здійснювалася підготовка керівних та
педагогічних кадрів до роботи в нових умовах, формувалося нове освітнє
середовище, велася роз’яснювальна робота серед батьківської громадськості.
Враховуючи такі пріоритети, учасники Серпневої конференції
працівників освіти визначили основні завдання та напрями розвитку освітньої
галузі району на 2018–2019 навчальний рік.
1. Вжити заходів щодо забезпечення доступності якісної дошкільної,
загальної середньої, позашкільної освіти шляхом оптимізації та
розвитку мережі навчальних закладів із врахуванням перспектив
проведення територіальної реформи.
2. Вжити заходів щодо забезпечення належних умов для успішного
старту Нової української школи.
3. Забезпечити належний методичний супровід діяльності керівних та
педагогічних працівників в умовах реформування освітньої галузі.
4. У дошкільній освіті:
- продовжити роботу з розширення мережі дошкільних навчальних
закладів різних типів і форм власності, у тому числі шляхом
урізноманітнення моделей організації дошкільної освіти;
- забезпечити стовідсоткове охоплення дошкільною освітою дітей
п’ятирічного віку;
- привести у відповідність нормативів наповнення груп у дошкільних
навчальних закладах;
- продовжити роботу з впровадження інклюзивної освіти у дошкільних
навчальних закладах.
5. У загальній середній освіті:
- забезпечити інтеграцію дітей з особливими освітніми потребами у
загальноосвітній простір шляхом створення умов для їх навчання в
інклюзивних та спеціальних класах загальноосвітніх навчальних закладів;
- забезпечити безперешкодний доступ дітей з особливими освітніми
потребами до будівель і приміщень навчальних закладів;
- створювати умови для переходу усіх закладів загальної середньої
освіти на однозмінний режим роботи

- вжити заходів щодо повного забезпечення підручниками учнів 4-х, 5-9х та 11-х класів закладів загальної середньої освіти;
- забезпечити належний рівень організації роботи з охорони праці,
безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки в закладах освіти;
- модернізувати систему профільного навчання в старшій школі
відповідно до нових нормативно-законодавчих актів. Активізувати діяльність
освітніх округів як дієвого чинника рівного доступу до якісної освіти;
- активізувати взаємодію з органами внутрішніх справ щодо ефективної
профілактики із застосуванням відновних практик для запобігання
конфліктам та іншим негативним проявам учнів навчальних закладів.
- забезпечити впровадження інформаційно-комп’ютерних технологій
навчання, підключення до високошвидкісної мережі Інтернет та оновлення
навчальних комп’ютерних комплексів;
- проводити просвітницьку діяльність, спрямовану на патріотичне
виховання молоді, формування громадянського і державницького світогляду
особистості.
- активізувати профорієнтаційну роботу серед старшокласників на
подальшу службу у Збройних силах України шляхом проведення заходів
військово-патріотичного виховання.
- активізувати співпрацю з дитячими та молодіжними громадськими
організаціями, які визнані державою і носять неполітичний характер.
- сприяти формуванню у молодого покоління національної свідомості,
громадських якостей, збереженні духовної єдності поколінь, історикокультурної спадщини свого народу, удосконаленню освітнього процесу,
розвитку творчих інтересів учнів до пошукової, природоохоронної,
народознавчої роботи.
6. У позашкільній освіті:
- забезпечити рівний доступу дітей до позашкільної освіти відповідно
до їх особистісних потреб, не допускати скорочення кількості гуртків;
- продовжити роботу з обдарованими і талановитими дітьми, створювати
умови для розвитку їх творчих здібностей і навичок самостійного наукового
пізнання, самоосвіти та самореалізації;
- проводити освітні заходи, спрямовані на популяризацію STEMнавчання: конкурси, змагання, STEM- фестивалі, STEM- екскурсії та
просвітницько-профорієнтаційну роботу серед учнівської молоді з метою
ознайомлення з STEM-професіями.-

