НИЖНЬОСІРОГОЗЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
31.08.2020 № 209
Про реалізацію в районі стратегічних цілей
розвитку освітньої галузі на 2020-2023 роки
З метою реалізації в районі єдиної політики щодо забезпечення розвитку
дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної та інклюзивної освіти,
забезпечення всебічного розвитку здобувачів освіти, їхніх інтелектуальних,
творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних для успішної
самореалізації компетентностей, виховання відповідальних громадян, здатних до
свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим,
збагачення на цій основі інтелектуального, економічного, творчого, культурного
потенціалу українського народу, відповідно до Законів України «Про освіту»,
«Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про
позашкільну освіту», а також спрямування зусиль місцевих органів виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування та громадянського суспільства на
успішну реалізацію освітніх пріоритетів, зосередження та координації наявних
фінансових ресурсів, для досягнення стратегічних цілей розвитку освіти,
відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 09 липня
2020 року № 530 «Про реалізацію в області стратегічних цілей розвитку освітньої
галузі на 2020-2023 роки», керуючись статтею 6, пунктами 1, 9 частини першої
статті 39, частиною першою статті 41 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації»:
1. Затвердити дорожню карту реалізації стратегічних цілей розвитку освіти
Нижньосірогозького району на 2020 - 2023 роки (далі - дорожня карта), що
додається.
2. Сектору освіти районної державної адміністрації:
2.1. Забезпечити виконання реалізації заходів дорожньої карти.
2.2. Провести відповідну роботу щодо організації на належному рівні в
закладах освіти району дистанційної форми навчання.
2.3. Щокварталу до 05 числа місяця, наступного за звітним періодом,
узагальнювати інформацію про стан реалізації в районі заходів дорожньої карти
та надавати її до управління освіти і науки обласної державної адміністрації.
3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого
заступника голови районної державної адміністрації Полуекто О.М.
Голова районної
державної адміністрації

Дмитро ТАКАДЖИ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
районної державної адміністрації
31.08.2020 № 209
Дорожня карта
реалізації стратегічних цілей розвитку освіти Нижньосірогозького району
на 2020 - 2023 роки
Вступ
З метою реалізації в районі єдиної державної політики з питань розвитку дошкільної, повної загальної середньої,
позашкільної та інклюзивної освіти сектором освіти районної державної адміністрації проводиться цілеспрямована
робота щодо надання якісної освіти та забезпечення справедливого доступу до неї.
Відповідно до цього з 2020 по 2023 роки передбачається здійснення низки заходів у напрямах запровадження
інформаційно-комунікаційних технологій у закладах освіти; активного переходу від суспільства знань до суспільства
життєво компетентних громадян, здатних самостійно застосовувати знання у нестандартних, постійно змінюваних
життєвих ситуаціях; підтримка талановитих і обдарованих дітей; створення умов для реалізації державних гарантій і
конституційних прав дітей з особливими освітніми потребами, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування; підвищення престижу та соціального статусу педагогічних працівників, стимулювання активності вчителів
у становленні та розвитку освіти; популяризація кращих педагогічних здобутків і професійної майстерності тощо.
Дошкільна освіта
Одним із основних завдань системи освіти райну є забезпечення доступу кожної дитини до дошкільної
освітишляхом урізноманітнення форм її здобуття, завершення реконструкції дитячого садка в селі Першопокровка
Нижньосірогозького району. Даний об’єкт включено до програми Президента України «Велике будівництво» в Херсонській
області.
Усього в районі функціонує 12 закладів дошкільної освіти та 1 школа-сад. Заклади дошкільної освіти відвідує 337
дітей, з них 305 дітей віком від 3 до 5 років, що становить 82 % від їх загальної кількості, стан охоплення дітей 5-6 річного
віку дошкільною освітою становить 100% (всіма формами: дошкільні навчальні заклади, дошкільні групи, соціальний
патронат).
У населених пунктах, де відсутні заклади дошкільної освіти, функціонують групи короткотривалого перебування при
загальноосвітніх школах. Всього дошкільні групи відвідують 25 дітей: с. Дем’янівка - 5, с. Сірогози -10, с. Вільне- 10.

Також для дітей дошкільного віку організовано підвіз шкільним автобусом із сіл: Зернове - 6 дітей, та Донцово – 2 дитини,
Партизани - 2 дитини до Вербівського ДНЗ «Зірочка».
Крім того, у селах, де відсутня можливість відкриття груп з короткотривалим перебуванням для дітей дошкільного
віку, з метою підготовки дітей 5-ти річного віку до школи, забезпечується педагогічний супровід педагогічними
працівниками дошкільних навчальних закладів.
Повна загальна середня освіта
У 2019 році проведено оптимізацію мережі закладів загальної середньої освіти та створено Нижньосірогозький
опорний заклад повної загальної середньої освіти у складі Степненської філії. Відповідно до мережі, середня наповнюваність
класів у закладі становить 26 учнів (19 класів, 493 учні), що забезпечує приведення фактичної наповнюваності класів до
розрахункової.
Актуальною залишається проблема удосконалення мережі закладів з малою наповнюваністю, необхідність яких
зумовлена наявністю в районі закладів загальної середньої освіти І-ІІ ступеня - 3 школи, І-ІІІ ступенів - 9 шкіл та
одна філія, що не в повній мірі сприяє отриманню високої якості освіти. У зв ’язку з цим виникає потреба в
організації безпечного, регулярного і безоплатного перевезення дітей та педагогічних працівників закладів освіти у
сільській місцевості до місця навчання, роботи і додому.
Найближчою перспективою в роботі є оптимізація мережі закладів загальної середньої освіти, що забезпечить
рівний доступ до якісної освіти.
Пріоритетом у роботі є забезпечення підвищення якості освіти шляхом використання інтерактивних технологій,
зокрема оснащення навчальних кабінетів мультимедійними засобами навчання.
Для забезпечення розвитку, виховання і навчання дітей важливим є створення належних умов для
функціонування системи освіти району, удосконалення мережі освітніх закладів з урахуванням потреб дітей,
суспільних запитів і державних вимог, забезпечення якісної освіти всіх рівнів та справедливого доступу до неї,
запровадження проведення моніторингу якості освіти в районі, модернізація матеріально-технічної бази закладів освіти.
Позашкільна освіта
Один із важливих напрямів діяльності системи освіти району - збереження мережі закладів позашкільної освіти,
розвиток мережі груп, гуртків, інших творчих об’єднань за напрямами та профілями позашкільної освіти,
урізноманітнення змісту та форм роботи у закладах позашкільної освіти.
З метою реалізації завдань позашкільної освіти щодо інтелектуального, духовного, творчого та фізичного розвитку
учнівської молоді, підготовки до активної професійної та громадської діяльності у 2020 році в районі працюють 2
заклади позашкільної освіти - «Нижньосірогозький будинок творчості дітей та юнацтва» та «Нижньосірогозька дитячо-

юнацька спортивна школа». Освітній процес здійснюється у 42 гуртках, секціях з різних напрямів позашкільної освіти,
в яких здобувають освіту 570 вихованців. Зростає пріоритетність роботи у сфері патріотичного виховання дітей та
молоді.
Інклюзивна освіта
На сучасному етапі розвитку освіти дітей з особливими освітніми потребами пріоритетного значення набуває
створення та розширення інклюзивного освітнього середовища в районі.
З метою забезпечення рівного доступу до якісної освіти таким дітям на базі закладів загальної середньої
освіти відкриваються класи з інклюзивною формою навчання.
У 2019/20 навчальному році на базі Нижньосірогозького опорного закладу ПЗСО було відкрито три класи з
інклюзивною формою навчання (1-й клас - 1 учень, 2-й клас -1 учень та 3-й клас – 1 учень), у яких здобували освіту діти з
особливими освітніми потребами.
З 01 вересня 2020 року на базі Нижньосірогозького опорного закладу ПЗСО планується відкрити чотири класи з
інклюзивною формою навчання (1-й клас - 2 учня, 2-й клас -2 учня, 3-й клас – 3 учня та 4-й клас -1 учень), у яких
здобуватимуть освіту діти з особливими освітніми потребами. Педагогічний та соціальний супровід дітей з особливими
освітніми потребами забезпечують практичний психолог, соціальний педагог та вчителі-асистенти.
Основні завдання на 2020 - 2023 роки:
забезпечення вільного доступу до здобуття дошкільної освіти всіх дітей дошкільного віку;
формування оптимальної мережі закладів загальної середньої освіти;
створення нового освітнього середовища в районі у рамках реалізації реформи «Нова українська школа»;
забезпечення реалізації права на освіту дітей з особливими освітніми потребами, в тому числі з інвалідністю;
підтримка та розвиток військово-патріотичного напряму позашкільної освіти;
підготовка майбутніх випускників закладів загальної середньої освіти до зовнішнього незалежного оцінювання з
метою їх вступу до закладів вищої освіти області;
забезпечення рівного доступу до якісної освіти учнів незалежно від місця проживання;
забезпечення безпечного та якісного харчування дітей в закладах освіти району;
покращення матеріально-технічного забезпечення закладів освіти.
Основні цілі:
Дошкільна освіта:
- завершення реконструкції дитячого садка в селі Першопокровка Нижньосірогозького району, що здійснюється у
рамках реалізації Проєкту «Велике будівництво»;

- забезпечення умов для здобуття дошкільної освіти;
- стовідсоткове охоплення дошкільною освітою дітей віком від 3 до 6 (7) років через урізноманітнення форм
дошкільної освіти.
Повна загальна середня освіта:
- створення умов для реформування системи загальної середньої освіти відповідно до Концепції «Нова українська
школа», переходу на 12-річний термін здобуття повної загальної середньої освіти та профільного навчання;
- оптимізація мережі закладів загальної середньої освіти району з малою наповнюваністю учнів;
- покращення умов для дистанційного навчання.
Позашкільна освіта:
- розвиток закладів позашкільної освіти;
- охоплення учнів закладів загальної середньої освіти району позашкільною освітою;
- забезпечення доступності позашкільної освіти дітям сільської місцевості шляхом розширення мережі гуртків за
напрямами позашкільної освіти на базі закладів загальної середньої освіти сільських регіонів;
- залучення до гурткової роботи дітей соціально незахищених категорій, сприяння їх всебічному розвитку та
соціалізації;
- виявлення обдарованої молоді та створення умов для її розвитку;
- зміцнення навчальної та матеріально-технічної бази закладів позашкільної освіти, оснащення їх сучасним
обладнанням.
Інклюзивна освіта:
- розширення мережі закладів освіти для надання освітніх послуг дітям з особливими освітніми потребами;
- введення посад асистентів вчителя та асистентів вихователя у закладах освіти;
- підвищення рівня компетентності педагогів, які працюють з дітьми з особливими потребами в умовах
інклюзивного навчального середовища;
- адаптація навчальних підходів та середовища для осіб з особливими потребами;
- проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед батьків щодо важливості та переваг інклюзивної освіти;
- формування та розвиток освітнього середовища, відповідно до вікових потреб дітей.
Матеріально-технічне забезпечення:
- оснащення сучасним обладнанням навчальних кабінетів хімії, біології, фізики, географії та математики;

- оновлення шкільних меблів, придбання спортивного інвентарю, меблів для їдалень, навчально-наочних
посібників і лабораторного обладнання для закладів освіти всіх типів державної та комунальної форм власності;
- придбання комп’ютерної, мультимедійної техніки, інтерактивних дошок, проекторів і програмного забезпечення
для освітніх закладів;
- придбання шкільних автобусів.
СТРАТЕГІЧНА ПЕРСПЕКТИВА:
Показник
Охоплення дошкільною освітою, %
Черги на влаштування до закладів дошкільної освіти, %
Частка учнів, для яких організовано підвезення до місця
навчання і додому, % до загальної кількості учнів, які того
потребують
Результативність ЗНО (не менше 160 балів) серед випускників
сільських закладів загальної середньої освіти, %
Регіональне замовлення і підготовка робочих
кадрів, кількість осіб
Фінансова автономія закладу освіти, одиниць
Кількість класів з інклюзивною формою
навчання, одиниць

2020 рік
84%
0
100

2021 рік
86%
0
100

2022 рік
88%
0
100

2023 рік
90%
0
100
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РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАХОДІВ ДОРОЖНЬОЇ КАРТИ:
1. Дошкільна освіта
З метою охоплення дітей дош кільною освітою та для забезпечення цілісного розвитку їх фізичних, інтелектуальних і
творчих здібностей шляхом виховання, навчання, соціалізації та формування необхідних життєвих навичок
пріоритетними на 2020 - 2023 роки будуть такі заходи.
№
Заходи
Обгрунтування
Термін
Індикатори
Очікувані результати
з/п
виконання
досягнення
1
2
3
4
5
6

1.

2.

3.

Будівництво та реконструкція
закладів дошкільної освіти

Створення належних умов
для здобуття дошкільної
освіти
Охоплення
дошкільною Урізноманітнення
форм
освітою
через здобуття дошкільної освіти
урізноманітнення форм
здобуття освіти
Відкриття інклюзивних груп у Забезпечення освітніми
закладах дошкільної освіти
послугами дітей
дошкільного віку з
особливими освітніми
потребами

4.

Впровадження у закладах
дошкільної освіти вивчення
англійської мови

5.

Вдосконалення змісту освіти
через впровадження
інноваційних технологій

Здобуття
дітьми
дошкільного
віку
іншомовної
компетентності
Необхідність використання
інноваційних технологій
для
підвищення якості
дошкільної освітми

На 2020 - 2023 роки маємо такі результати щодо створення
1) Будівництво та реконструкція закладів дошкільної освіти
№
Об’єкти для реалізації
Термін
з/п
виконання
1
Дошкільний
навчальний
заклад
IV квартал
«Дзвіночок» у с. Першопокровка
2020 року
Нижньосірогозького району Херсонської
області Херсонської області

100 % охоплення
Відкриття закладу
дітей дошкільною
дошкільної світи на 40
освітою
місць
2020 Підвищення рівня
Ріст відсотка охоплення
2023 роки
охоплення дітей
дітей дошкільною
дошкільного віку
освітою з
освітніми послугами
84% до 90%
2020 Підвищення рівня
Ріст відсотка охоплення
2023 роки
охоплення дітей
дітей з особливими
дошкільного віку з
освітніми потребами
особливими
дошкільною освітою з
освітніми
3% до 7%
потребами освітніми
послугами
2020 Розвиток іншомовної Ріст відсотка охоплення
2023 роки
компетентності у
дітей вивченням
дітей
англійської мови з 0% до
дошкільного віку
25 %
2020 Соціалізація та
Ріст відсотка охоплення
2023 роки
адаптація дітей до
дітей навчанням з
сучасних умов
використанням
існування
інноваційних технологій
з 60% до 99%
умов для отримання дітьми якісної дошкільної освіти:
2020 2023 роки

Відповідальний виконавець

Очікувані результати

Васильченко Євген
Відкриття 1
закладу
Анатолійович,
дошкільної освіти на 40
Першопокровський сільський додаткових місць
голова

2. Повна загальна середня освіта
Перспективою в роботі закладів загальної середньої освіти є всебічний розвиток, виховання та соціалізація
особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і
навчання упродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та
громадянської активності. Для забезпечення цієї перспективи з 2020 по 2023 проводитиметься відповідна робота.
№
Заходи
Обгрунтування
Термін
Індикатори
Очікувані результати
з/п
виконання
досягнення
1
2
3
4
5
6
1.
Якісна доступна освіта
Оптимізація
3 2020 року
Створення
Формування ефективної та
прогнозованої
по 2023 рік
2-х філій
оптимальної мережі закладів
мережі закладів загальної
загальної середньої освіти
середньої освіти шляхом
шляхом
скорочення
створення філій
малокомплектних шкіл
2.
Ефективний розподіл
Дотримання нормативу
3 2020 року
Середня
Приведення
фактичної
фінансового ресурсу
вартості навчання на по 2023 рік наповнюваність наповнюваності класів
до
одну дитину
класів- 9 осіб розрахункової (8 закладів
загальної середньої освіти)
3.
Удосконалення змісту
Упровадження нових
До 15
Упровадження Упровадження
нового
освіти
навчальних програм,
вересня
нового
Державного
стандарту
введення
кожного року
Державного
початкової освіти у
профорієнтаційних
стандарту
3-х класах (2020 – 2021 роки),
курсів,
упровадження
базової
4-х класах (2021 - 2022 роки).
профільного
навчання.
середньої освіти Переведення на державну
Моніторинг
у 5-х класах
мову навчання
запровадження пілотних
(2022 - 2023
20 здобувачів освіти 9 класу.
проектів у 2020 році, з
роки)
Введення профорієнтаційних
2021 по 2023 роки їх
курсів в опорних школах.
поетапне запровадження
Цифризація.
Змішане
у школах району
навчання.
Формування
наукового стилю мислення
(розвиток
природничо-

4.

5.

6

7.

8.

Реалізація пілотного
проекту «Крок до
ВИШу»

Допомога випускникам
ЗПЗСО, які навчаються у
сільській місцевості, в
якісній підготовці до
зовнішнього незалежного
оцінювання й вступу до
закладу вищої освіти,
розташованого
у
Херсонській області
Першочерговий ремонт
Здійснення швидкого та
доріг, якими здійснюється
безпечного
підвезення
перевезення учасників
учасників
освітнього
освітнього процесу
процесу
до
закладів
освіти
у
сільській
місцевості
Підключення
Братської Забезпечення
школи-садок
до високоякісним шкільним
швидкісного Інтернету
Інтернетом
закладів
загальної середньої освіти
Володіння педагогічними
Впровадження елементів
працівниками
цифровою дистанційного навчання
грамотністю
зумовлює
необхідність
підвищення
рівня
володіння педагогічними
працівниками цифровою
грамотністю
Матеріально-технічне
Впровадження

математичної освіти, STEM,
осмислене читання), розвиток
Soft-Skils
учнів,
DOCCU,
проект «Вивчай, розрізняй:
інфо-медійна грамотність»
Підвищення
якісних
показників знань випускників
закладів
повної
загальної
середньої освіти

2020 рік
2021 рік
2022 рік
2023 рік

20 учнів
25 учнів
30 учнів
35 учнів

2020 рік
2021 рік
2022 рік
2023 рік

36 км
22 км
2 км
3 км

Забезпечення рівних умов
отримання повної загальної
середньої освіти

2020 рік
2021 рік
2022 рік
2023 рік
2020 рік
2021 рік
2022 рік
2023 рік

1 заклад
95%
100%
100%
100%

Створення
рівних
умов
отримання повної загальної
середньої освіти

2020 рік

59%

100%
володіння
педагогічними
працівниками закладів освіти
області
цифровою грамотністю
Підвищення

рівня

забезпечення
та
підключення до Інтернету
здобувачів освіти за місцем
проживання

дистанційного навчання
потребує
підключення
до Інтернету здобувачів
освіти
за
місцем
проживання

2021 рік
2022 рік
2023 рік

75%
90%
100%

матеріально-технічного
забезпечення та підключення
до Інтернету
здобувачів освіти за місцем
проживання

Дані, наведені нижче, свідчать про результати оптимізації прогнозованої мережі закладів загальної середньої освіти шляхом
створення на базі Нижньосірогозького опорного закладу ПЗСО філій у 2020 - 2023 роках.
1. Відкриття філій опорного закладу
№
Об’єкти для реалізації
Термін
Відповідальний виконавець
Очікувані результати
з/п
виконання
1
Верхньоторгаївська
філія До 01 вересня
Верхньоторгаївський
Відкриття філії
Нижньосірогозького опорного
закладу 2021 року
сільський голова
опорного закладу повної
повної загальної середньої освіти
Нижньосірогозького району
загальної середньої освіти
2

Сірогозька філія
опорного
закладу
середньої освіти

Нижньосірогозького До 01 вересня
повної
загальної 2021 року

Сірогозький сільський голова Відкриття філії
Нижньосірогозького району
опорного закладу повної
загальної середньої освіти

2. Впровадження дистанційного навчання
Одним із пріоритетних напрямів модернізації загальноосвітньої школи визнане дистанційне навчання. У сучасних
умовах існує потреба отримання загальної середньої освіти дистанційно, що викликана необхідністю забезпечення рівного
доступу до освіти, впровадження карантинних заходів. Таку можливість надає дистанційне навчання, яке здійснюється
завдяки інформаційно-освітнім технологіям і системам комунікації.
Використання інформаційно-освітнього середовища у закладах повної загальної середньої освіти забезпечує
інформаційну насиченість та гнучкість методів навчання з використанням інформаційних технологій. Основою для
створення інформаційно-освітнього середовища навчального закладу є реалізація його інформаційно-освітнього порталу (вебсайту), який забезпечить одержання навчальної інформації, навчання, створення, передавання, контроль знань і
підтвердження досягнутого навчального результату.
Отже, важливим фактором створення та використання інформаційно-освітнього середовища для методичного
забезпечення навчання є інформаційна інфраструктура навчального закладу. Створення такої інфраструктури є запорукою

успішного впровадження інформаційних технологій в освіту на всіх її рівнях, що дозволяє комп’ютеризувати навчальну,
виховну, управлінську та будь-яку іншу діяльність навчального закладу.
3. Позашкільна освіта
Важливими напрямами розвитку позашкільної освіти є збереження та розвиток мережі закладів позашкільної освіти для
забезпечення рівного доступу дітей та молоді з урахуванням їх особистісних потреб до навчання, виховання, розвитку та
соціалізації засобами позашкільної освіти; належне навчально-методичне, матеріально-технічне забезпечення закладів
позашкільної освіти; удосконалення системи підготовки та перепідготовки кадрів для позаш кільної освіти; використання
виховного потенціалу системи позашкільної освіти як основи гармонійного розвитку особистості; урізноманітнення
напрямів позашкільної освіти, удосконалення її організаційних форм, методів і засобів освітнього процесу тощо.
№
Заходи
Обгрунтування
Термін
Індикатори
Очікувані
з/п
виконання
досягнення
результати
1
2
3
4
5
6
1.
Реалізація програми
Формування у здобувачів освіти
2020 рік
6 заходи
Заходами
національно - патріотичного громадянської позиції, ціннісного
охоплено
2021 рік
8 заходів
виховання
«Дитина - ставлення до суспільства, держави,
близько
2022
рік
9
заходів
громадянин
—
патріот українського народу
1385 здобувачів
2023
рік
10
заходів
Батьківщини»
освіти
2.

Збільшення кількості дітей, Збереження та розвиток мережі
охоплених
гуртковою закладів позашкільної освіти
роботою,
у
закладах
позашкільної освіти області

2020 рік
2021 рік
2022 рік
2023 рік

41 %
42 %
43 %
44 %

Охоплення
позашкільною
освітою
44 % дітей
шкільного віку

4. Інклюзивна освіта
Інклюзивне навчання здобувачів освіти базується на принципах недискримінації, врахування багатоманітності
людини, ефективного залучення та включення до освітнього процесу всіх його учасників. Сучасна якісна інклюзивна освіта
потребує певних умов для її реалізації, зокрема забезпечення прав і можливостей осіб з особливими освітніми потребами для
здобуття ними освіти на всіх рівнях освіти з урахуванням їхніх індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів;

створення інклюзивно-ресурсних центрів; надання своєчасної соціально-психологічної допомоги, відкриття класів з
інклюзивною формою навчання.
№
Заходи
Обґрунтування
Термін
Індикатори
Очікувані результати
з/п
виконання
досягнення
1
2
3
4
5
6
1.
СоціальноПадання методичної допомоги 2020 рік
31 дитина
Своєчасна
соціальнапсихологічна
педагогічним
працівникам
психологічна допомога
допомога дітям з
закладів дошкільної, загальної 2021 рік
дітям з особливими
31 дитини
особливими
середньої освіти, батькам або
освітніми потребами.
освітніми
законним представникам дітей з 2022 рік
Підвищення
рівня
32 дттини
потребами.
особливими освітніми потребами
обізнаності
щодо особливостей організації 2023 рік
громадськості про дітей
32 дитини
надання психолого-педагогічних
з особливими освітніми
та корекційно - розвиткових
потребами, у тому числі
послуг таким дітям шляхом
з
інвалідністю,
проведення
конференцій,
запобігання
семінарів, « к р у г л и х столів»,
дискримінації.
майстер-класів тощо
Нормування
позитивного ставлення
до таких дітей та їх
батьків
2.
Збільшення кількості Збереження та розвиток мережі
2020 рік
41 %
Охоплення
дітей, охоплених
закладів позашкільної освіти
позашкільною освітою
2021 рік
42 %
гуртковою роботою, у
44 % дітей шкільного
2022 рік
43 %
закладах позашкільної
віку
2023 рік
44 %
освіти області
3.
Кількість
осіб
з Адаптація та соціалізація дітей з
2020 рік
9 дітей
Забезпечення якісними
особливими освітніми особливими освітніми потребами
освітніми
послугами
потребами, у тому
дітей з особливими
2021 рік
10 дітей
числі з інвалідністю,
освітніми потребами у
які здобувають освіту
закладах
загальної
2022 рік
11 дітей

4.

5.

№
з/п
1
1.

в ЗЗСО (інклюзивні
класи)
Кількість
інклюзивних класів у
закладах
загальної
середньої освіти
Кількість
закладів
загальної
середньої
освіти,
де
впроваджується
інклюзивна
форма
навчання

середньої освіта
Необхідність
створення
інклюзивного
освітнього
середовища
для
дітей
з
особливими освітніми потребами
Організація
інклюзивного
навчання для дітей з особливими
освітніми потребами з метою
реалізації їхнього права вибору
закладу освіти і форми навчання
за місцем проживання

5. Система управління закладами освіти
Заходи
Обґрунтування
2
3
Прозорість роботи закладів Прозоре
використання
освіти
батьківських
коштів,
обов’язкове
перерахування коштів на
спецрахунки,
звітність
перед
батьківською
громадою
школи,
відкритість
та
доступність
закладів,
створення та підтримка
сайтів закладів освіти
згідно зі статтею 30

2023 рік
2020 рік

12 дітей
5 класів

2021 рік

5 класів

2022 рік
2023 рік
2020 рік

6 класів
6 класів
2 заклад

2021 рік

3 заклади

2022 рік
2023 рік

3 заклади
4 заклади

Термін
виконання
4
2020 2023 роки

Індикатори
досягнення
5
100 % закладів
освіти мають
власний інтернетресурс, на всіх
сайтах розміщено
інформацію про
статут закладу,
ліцензії на
впровадження
освітньої діяльності,
кадровий склад,
матеріально-

Розбудова мережі класів
з інклюзивною формою
навчання у закладах
загальної
середньої
освіти
Створення та розвиток
умов для о тримання
якісних освітніх послуг
для дітей з особливими
освітніми потребами за
місцем проживання у
ЗЗСО
Очікувані результати
6
Прозорість
роботи
шкільних
фондів
у
закладах освіти

2.

Автономність
самоврядування

3.

Залучення
громадою

№
з/п
1
1.

до

Закону України «Про
освіту» (прозорість та
інформаційна відкритість
закладу освіти)
та Перехід на самостійне
фінансове
обслуговування,
ліцензування
освітніх
послуг

управління Залучення громадськості
до процесів розробки та
прийняття рішень, що
стосуються
роботи
навчального закладу

6. Кадровий потенціал
Заходи

Обґрунтування

2
3
Ротація
та
оновлення Створення
необхідних
педагогічних кадрів
умов
для
розвитку,
накопичення
людського
капіталу та забезпечення
потреб
регіонального

2020 2023 роки

2020 2023 роки

Термін
виконання
4
2020 2023 роки

технічне
забезпечення,
фінансова звітність
закладу освіти
100 % закладів
мають фінансову
автономність 100%
відповідності
освітніх послуг, що
надаються
закладами,
ліцензійним умовам
100% закладів
загальної середньої
освіти мають
піклувальні ради 100
% закладів загальної
середньої освіти
мають на власних
веб-сайтах окрему
рубрику «Зв’язки з
громадськістю»
Індикатори
досягнення
5
Зменшення кількості
працюючих
пенсіонерів
педагогічних
працівників)

Ліцензування закладів
освіти,
що
реорганізуються
до
початку
навчального
року

Створення піклувальних
рад у 12 закладах
загальної
середньої
освіти
Створення
окремої
рубрики
«Зв’язки
з
громадськістю»
на
Офіційному сайті у 12
закладах освіти

Очікувані результати
6
Зменшення
кількості
педагогічних та керівних
кадрів пенсійного віку в
закладах
освіти.
Створення
умов
та

ринку праці у фахівцях з
гостродефіцитних
спеціальностей

2

Соціальні гарантії

Забезпечення соціальними
гарантіями
здобувачів
освіти та педагогічних
працівників закладів освіти
Нижньосірогозького
району.
Забезпечення
своєчасної
організації
проведення безкоштовних
обов’язкових
медичних
оглядів
працівників
освітньої галузі з метою
недопущення виникнення
епідемічних ускладнень на
території району

3

Методична робота щодо Відповідно до Закону
реорганізації комунальної України «Про загальну

2020 2023 роки

100 % педагогічних
працівників

До 01
вересня

Реорганізація
комунальної

залучення
молодих
спеціалістів до роботи,
вирішення
питання
можливості переведення
на контрактну форму
трудового договору всіх
керівників
закладів
освіти.
Ротація
та
омолодження кадрового
потенціалу
системи
освіти зможе суттєво
вплинути на подальший
розвиток галузі
Відпочинок
та
оздоровлення;
матеріальне
стимулювання;
безкоштовне перевезення
до
сільської
школи;
безкоштовний медичний
огляд; оздоровлення дітей
вчителів
за
рахунок
бюджетів різних рівнів;
персональні надбавки за
вагомі
досягнення;
ранжування надбавки за
престижність у межах
одного
навчального
закладу; перепідготовка
супервізорів кадровиків
Забезпечення створення
районного центру

установи
середню освіту»
«Нижньосірогозький
районний
методичний
кабінет»

2020 року

установи
«Нижньосірогозький
районний
методичний кабінет»

професійного розвитку
педагогічних працівників
шляхом реорганізації
комунальної установи
«Нижньосірогозький
районний методичний
кабінет»

7. Матеріально-технічне забезпечення
З метою розвитку системи освіти району та створення умов для якісної освіти і справедливого доступу до неї, що
відповідає актуальним і перспективним запитам особистості, суспільства, держави та міжнародним критеріям. Наразі має місце
недостатній рівень фінансово-економічного, матеріально-технічного, навчально-методичного та інформаційного забезпечення
навчальних закладів; слабка мотивація суспільства та бізнесу до інвестування освіти. Стан сучасних закладів освіти потребує
здійснення реконструкції приміщень навчальних закладів, проведення своєчасного їх ремонту, забезпечення матеріальнотехнічних і санітарно-гігієнічних умов для організації навчально- виховного процесу. З 2020 по 2023 роки буде проводитися
робота щодо покращення матеріально-технічної бази закладів згідно з щорічним фінансуванням.
№
Заходи
Обґрунтування
Термін
Індикатори досягнення
Очікувані результати
з/п
виконання
1
2
3
4
5
6
1.
Електронні
освітні Впровадження
в
До 01
Приєднання одного
Забезпечення адміністрації
ресурси
навчального освітній
процес
вересня
закладу освіти до
школи
та
педагогічних
призначення
(система новітніх технологій та 2020 року
системи електронного працівників закладу освіти
електронного
ефективних методик,
документообігу
альтернативними
документообігу
в спрямованих
на
(цифровими)
засобами
закладах
загальної використання
ведення
документації,
середньої
освіти; цифрових технологій
звітності
та
фіксації
віртуальні
навчальні керівництвом,
успішності учнів
лабораторії; сайти шкіл) педагогічними
працівниками,
батьками
та
здобувачами освіти

2.

Навчальне середовище Підвищення
(сучасна
навчальна надання
комп’ютерна
техніка; послуг
лінгафонне обладнання;
обладнання для кабінету
«Захист Вітчизни»)

3.

Розвиток
інфраструктури

4.

Забезпечення
Нижньосірогозького
опорного
закладу
автобусом
Першочерговий ремонт
доріг,
по
яким
здійснюється
перевезення учасників
освітнього процесу
Інфраструктура
для
дітей з особливими
потребами
(пандуси;
кнопка
виклику;
модифіковані
меблі;

5.

6.

якості
освітніх

Протягом
2020 року

Збільшено кількість
закладів освіти, що
мають комп’ютерну
техніку в кількості 1
комп’ютер на 10 учнів.
Збільшено кількість
предметних кабінетів у
ЗПЗСО

Залучення та постачання до
закладів освіти 1 навчального
кабінету
природничоматематичного циклу

Поліпшення
2020 матеріально- технічної 2023 роки
бази закладів освіти
району

Реконструйовано 1
дитячий

Забезпечення
2020 перевезення здобувачів 2023 роки
освіти до опорного
закладу
Забезпечення
2020 перевезення здобувачів 2023 роки
освіти до закладів
освіти

2 автобуси

Створення
належних
комфортних
умови
для
отримання якісної освіти у
рамках реалізації концепції
Нової української школи,
упровадження інклюзивних
форм навчання, забезпечення
рівного доступу всім до
якісної освіти
Залучення та постачання до
закладів освіти 2 автобусів

63 км

Відсутність аварійних доріг,
по
яким
здійснюється
перевезення дітей до закладів
освіти

Впровадження
2020- 2023
інклюзивного
роки
навчання,
забезпеченість рівного
доступу до навчання

Наявність інженерних
конструкцій, ІЦО
забезпечують
безперешкодний доступ

Забезпечення
рівного
доступу
всім
учасникам
освітнього процесу

GPS- маячки

7.

особам з особливими
освітніми потребами

Проєкт
«Безпечна Дотримання
правил
школа». Встановлення пожежної безпеки
автоматичної пожежної
сигналізації
у
Нижньосірогозькому
опорному закладі ПЗСО,
Братські школі-сад та у
інших
навчальних
закладах району.

До 20
вересня
кожного
року

Заклад освіти обладнано
автоматичними
системами пожежної
безпеки та охорони

Забезпечення у 2020 році
автоматичою
системою
пожежної
сигналізації
Нижньосірогозького
опорного закладу та Братську
школу-сад.
Встановлення
автоматичної
пожежної
сигналізації
у
інших
навчальних закладах.

Наявні прогнозовані результати за 2020 рік наведені нижче. Ці напрями залишаються пріоритетними і в наступних роках.
1) Оснащення закладів загальної середньої освіти обладнанням для навчальних кабінетів і STEM- лабораторією.
Використання коштів освітньої субвенції на оснащення навчальних кабінетів Нижньосірогозького опорного закладу
повної загальної середньої освіти, обладнанням для навчальних кабінетів і STEM -лабораторії у 2020 році.
№
Назва закладу освіти
Термін виконання
Обсяг
освітньої Відповідальні
з/п
субвенції, тис. грн
1
2
3
4
5
1.
Оснащення навчальних кабінетів Нижньосірогозького
ІV квартал 2020
1540
Сектор освіти
опорного закладу повної загальної середньої освіти
районної державної
адміністрації
2) ремонт та придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти
Для удосконалення освітньої інфраструктури, створення належних умов для організації харчування в закладах освіти
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2019 року № 1106-р передбачено кошти з державного бюджету на
освітню субвенцію на придбання обладнання для їдалень (харчоблоків).
Заклад освіти
Обсяг освітньої
Обсяг
Термін виконання
Відповідальний
субвенції, тис.
співфінансування,
виконавець

грн
1
Нижньосірогозький опорний заклад
повної загальної середньої освіти

2
180

тис. грн
3
20

4
31 серпня 2020
року

5
Сектор освіти районної
державної адміністрації

3) реалізація проектів програми «Спроможна школа для кращих результатів»
На реалізацію проектів, пов’язаних із завершенням розпочатих у попередніх періодах будівельних робіт зі зведення нових
будівель і споруд комунальних закладів загальної середньої освіти, реконструкцією, капітальним ремонтом існуючих будівель
(їх частин), споруд закладів загальної середньої освіти та (або) формуванням нового освітнього простору у закладах загальної
середньої освіти для Нижньосірогозького району постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2020 року № 324
передбачено видатки на реалізацію програми «Спроможна школа для кращих результатів».
№
Назва закладу
К-сть
Напрямки проекту Загальна
Обсяг
%
Відповідальний
з/
учнів
вартість
співфінанвиконавець
п
проєкту
сування
(тис. грн)
(тис. грн)
1
2
3
4
5
6
7
8
1 Нижньосірогозький
493
Капітальний
4000
400,0
10
Сектор освіти районної
опорний заклад повної
ремонт
та
державної адміністрації
загальної середньої освіти
оновлення
Нижньосірогозької
простороворайонної ради Херсонської
предметного
області
оточення
приміщень
закладів освіти
4) Закупівля засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи
Для створення сучасного освітнього середовища, належних комфортних умов для отримання якісної освіти в рамках
реалізації Концепції «Нова українська школа» Херсонській області передбачено видатки на субвенцію відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 12 лютого 2020 року № 105 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим

бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» у 2020 році» (зі
змінами).
Розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної
загальної середньої освіти «Нова українська школа» у 2020 році відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
26 лютого 2020 року № 176 «Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 12 лютого 2020
року № 105»
№ Назва територіальної
25%
40%
40%
Строк виконання
Відповідальний
з/п одиниці
виконавець
1
2
3
4
5
6
7
1
Нижньосірогозький район 144,672
141,336
323,076
Жовтень 2020 року
Сектор освіти районної
державної адміністрації
Реалізація стратегічних цілей розвитку освіти Нижньосірогозького району на 2020 - 2023 роки спрямована на
забезпечення всеохоплюючої і доступної якісної освіти та заохочення можливості навчання впродовж усього життя. Якісна
освіта є необхідною умовою забезпечення сталого демократичного розвитку суспільства, консолідації усіх його інституцій,
гуманізації суспільно-економічних відносин, формування нових життєвих орієнтирів особистості.
Завідувач сектора освіти
районної державної адміністрації

Леонід СТАДНІЧЕНКО

