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Упродовж звітного періоду управлінням освіти, його структурними підрозділами та
навчальними закладами за активної підтримки Кузнецовської міської ради, виконавчого
комітету вживалися заходи для забезпечення належного функціонування галузі освіти
міста, її подальшого розвитку. Основним завданням управління освіти та навчальних
закладів у звітному періоді було створення умов для рівного доступу мешканців міста до
якісної дошкільної, загальної середньої та
позашкільної освіти. Пріоритетними
напрямами роботи є:
- здійснення державної політики в галузі освіти; реалізація міських, обласних та державних
програм розвитку галузі;
- збереження кількісних і якісних параметрів мережі дошкільних, загальноосвітніх і
позашкільних навчальних закладів;
- створення належних умов для їх функціонування й розвитку, удосконалення змісту
навчально-виховного процесу, впровадження нових освітніх технологій, розвиток
здібностей дітей і підлітків,
- повне охоплення дітей дошкільною освітою;
- упровадження нових державних стандартів у початковій та середній ланці;
- створення оптимальної мережі загальноосвітніх навчальних закладів;
- подальше впровадження системи профільного навчання;
- інформатизація та комп’ютеризація навчально-виховного процесу;
- забезпечення функціонування у навчальних закладах мережі Інтернет із використанням
високошвидкісних каналів;
- використання інформаційно-комунікаційних інтернет-технологій для створення єдиного
освітнього інформаційного простору;
- модернізація системи підвищення кваліфікації педагогічних кадрів;
- формування духовних та моральних цінностей учнівської молоді;
- активізація роботи щодо охоплення дітей позашкільною освітою;
- удосконалення системи фізкультурно-масової та спортивної роботи;
- удосконалення роботи з проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних
досягнень учнів;
- забезпечення соціальних гарантій педагогічних працівників;
- зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів.
ДОШКІЛЬНА ОСВІТА
Питання якості дошкільної освіти є одним із пріоритетів в освітній галузі міста.
Мережа дошкільних закладів міста Кузнецовська становить 9 дошкільних навчальних
закладів та дошкільні підрозділи навчально-виховних комплексів №1 та №10. Відсоток
охоплення дітей (від 3 до 6(7) років) всіма формами дошкільної освіти складає -94%. Діти 5річного віку на 100%
охоплені
дошкільною освітою. З метою розширення
інформаційного простору батьків, педагогів в кожному закладі створений свій сайт.
Запроваджена електронна реєстрація дітей в дошкільні навчальні заклади. Протягом
2015 року 638 дітей прийнято в дошкільні навчальні заклади. В електронній черзі на
2016 рік зареєстровано 385 дітей станом на 1 січня 2016 року. З метою належної
організації дошкільної освіти на базі дошкільного закладу №8 відкрито дошкільну групу
за рахунок виведення першого класу. Всього дошкільні навчальні заклади вдвідувало
2480 дітей.
Освітня діяльність в закладах спрямована на реалізацію нової редакції Базового
компонента дошкільної освіти шляхом зміни знаннєвої орієнтації при організації
педагогічного процесу на особистісно-цінісну, забезпечуючи цілісний підхід до формування
дитячої особистості. Навчально-виховний процес в закладах здійснюється на засадах
особистісно орієнтованого, інтегрованого, компетентнісного, діяльного підходів, взаємодії
навчального закладу і родин, співпраці із школою, що забезпечує підготовку дитини до
органічного, безболісного входження до соціуму, природного і предметного довкілля.
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17-19.11.2015 на базі ДНЗ №7 та НВК №10 була проведена Всеукраїнська науково-практична
конференція з теми «Інтеграція педагогіки МОНТЕССОРІ в роботу сучасного дошкільного
закладу» (до 20-річчя впровадження методу Марії МОНТЕССОРІ в Рівненській області).
Конференція проводилася в очному режимі та в інтернет-офлайн форматі. З метою :

Традиційним стало проведення конкурсу серед педагогів-дошкільників, метою
якого є пропагування та поширення педагогічного досвіду кращих освітян
міста
Кузнецовська, впровадження новітніх технологій і моделей сучасного заняття, обмін
інформацією, встановлення ділового партнерства, презентація продукції творчої
педагогічної діяльності. Тема цьогорічного конкурсу «Кейс вихователя». Матеріали
переможців конкурсу були направлені на ярмарку-педагогічних ідей, який проходів в
м.Рівне. Місце лауреата в обласному етапі виборола - Петрук О.Г., вихователь ДНЗ №6.
Завершальним етапом над науково-методичною проблемою
був проведений
міський конкурс на кращий проект «Історія та перспективи розвитку методичної служби
дошкільних навчальних закладів». Конкурсні роботи ще раз підтвердили, що методична
робота у дошкільних навчальних закладах - це цілісна динамічна система, метою якої є
розвиток високоінтелектуального, компетентного
педагога-дошкільника. Перемогу
здобули: І місце – Корень О.М., директор навчально-виховного комплексу №1 та Магдич
С.В., вихователь-методист навчально-виховного комплексу №1.ІІ місце - Золотарьова
М.В.,
вихователь-методист навчально-виховного комплексу №10 та Бірук І.В ,
вихователь-методист дошкільного навчального закладу №5.
ІІІ місце – Гавран Н.О.,
вихователь-методист дошкільного навчального закладу №7 та Олещук Л.М., виховательметодист дошкільного закладу №11.
Ще одним напрямком підвищення фахового рівня педагогів НВК №10 є участь у
фахових журналах. Напрацювання педагогів висвітлено на шпальтах Всеукраїнського
часопису «Дитячий садок»: Золотарьової М.В., Рибчинчук Л.П., Касянчук І.П., Качнової
Р.І., Макухи Л.Л.
Про професійний рівень освітянських кадрів свідчить
участь дошкільних
навчальних
закладів №5 (керівник Л.Жупанюк), №8(керівник Л.Мельник) у
Всеураїнському конкурсі "100 кращих ДНЗ України», який проводив Інтернет- портал, з
метою виявлення та пропаганди прогресивних методів роботи дошкільних закладів.
Активізації педагогічних працівників ДНЗ України в пошуках творчого підходу до
виконання своїх професійних обов’язків. Отож, у номінації «Краща актова зала ДНЗ» 2014- ДНЗ №8 - посів ІX місце; ДНЗ №5 в номінації «Кращий кабінет методиста ДНЗ»2014 та в номінації « Краще естетичне оздоблення фойє ДНЗ»-2014» посів ІІ-гі місця.
На засадах патріотично виховання були проведені міські спортивні змагання
серед дітей старшого дошкільного віку «Малі Олімпійські ігри», які проходи в два
етапи. Перемогу здобули:
І місце – команда «Дзвіночок» (дошкільний навчальний заклад № 11);
ІІ місце – команда «Незабудка» (навчально-виховний комплекс № 10);
ІІІ місце – команда «Веселка» (дошкільний навчальний заклад № 4).
На фестиваль-огляд «Україна-рідний край» подані матеріали вихователів з досвіду
роботи: «Дива бурштинового краю» - підготувала Яковлєва Н.Я. (навчально- виховний
комплекс №10); « Знай, люби, бережи!» - представила Борис М.І.(дошкільний навчальний
заклад № 7).
Дошкільна освіта міста постійно знаходиться в пошуку нових досягнень та
пріоритетних перетворень.
ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА
Забезпечення функціонування оптимальної мережі загальноосвітніх навчальних
закладів
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Право громадян на отримання базової та повної загальної середньої освіти в місті
забезпечують 8 навчальних закладів. У тому числі: гімназія - 1, загальноосвітні школи І-ІІІ
ступенів – 5, шкільні підрозділи навчально-виховних комплексів „дошкільний навчальний
заклад-загальноосвітня школа І ступеня” – 2.
У 2015/2016 навчальному році у 204 класах навчається 5219 учнів (у 2014-2015
навчальному році у 203 класах навчалось 5184 учні ), що на 25 учнів більше, ніж у
попередньому році. Упродовж останніх років в місті спостерігається збільшення кількості
школярів. Загалом мережа загальноосвітніх навчальних закладів задовольняє потреби
мешканців міста. Проте залишається проблема двозмінності навчання. У 2015-2016
навчальному році 11,5% учнів навчалося у другу зміну. Двозмінність навчання
залишається в ЗОШ №1,ЗОШ №3 та гімназії. Мережа груп продовженого дня залишилася
на попередньому рівні
- 20 груп. Середня наповнюваність класів у 2015-2016
навчальному році складає 25,7 .
Відповідно до статистичних даних (форма № 77-РВК) на початок 2015 - 2016
навчального року кількість дітей, які не навчалися для здобуття повної загальної середньої
освіти, становила 15 осіб, що на рівні минулого року. Із них не навчаються за станом
здоров’я 13 дітей. Загалом в місті кількість дітей та підлітків шкільного віку складає 6090
дітей. Навчаються для здобуття повної загальної середньої освіти 6035 дітей, а саме: у
професійно-технічних навчальних закладах здобувають повну загальну середню освіту 133
підлітки, на основних відділеннях вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації – 202
підлітки, у загальноосвітніх навчальних закладах – 5690 дітей.
Результативність навчально-виховного процесу
Метою освітньої діяльності управління освіти, навчальних закладів було і залишається
створення умов для формування конкурентноздатної, компетентної особистості з потребою у
власному самовираженні, з яскраво вираженою громадянською позицією, з почуттям
відповідальності за долю країни. Результативність освітньої діяльності в місті вивчалась за
такими напрямками: аналіз навчальних досягнень учнів з усіх навчальних дисциплін;
проведення експертних контрольних робіт з математики й української мови;
аналіз участі випускників
у зовнішньому незалежному оцінюванні. Ефективність
комплексних заходів управління та закладів освіти щодо підвищення інтелектуального й
освітнього рівнів школярів підтверджена результатами державної підсумкової атестації,
кількістю випускників шкіл, які нагороджені золотими й срібними медалями, похвальними
грамотами й листами, а також кількістю випускників, які продовжать навчання у вищих
навчальних закладах 3-4 рівнів акредитації.
За результатами 2014-2015 навчального року: до наступного класу переведено
4317 учнів; закінчили 9 класів - 450 випускників, з них одержали свідоцтво з відзнакою 37
дев'ятикласників; закінчили 11 клас - 417 учнів, з них 26 - нагороджені золотою медаллю,
13- срібною;72 випускники нагороджені Похвальними грамотами "За особливі успіхи у
вивченні окремих предметів". Близько 70% випускників (учнів 9, 11 класів) склали
державну підсумкову атестацію на достатньому й високому рівнях. Здобуття повної загальної середньої освіти шляхом екстернату було організовано на базі загальноосвітньої школи
№5. Отримали атестат про повну загальну середню освіту 3 особи.
Упровадження профільного навчання
В місті забезпечується впровадження профільного навчання, що сприяє виявленню,
розкриттю та реалізації індивідуальних здібностей, талантів і нахилів учнівської молоді. З
метою створення умов для розвитку у школярів інтелектуальних, творчих здібностей,
наукового мислення, пізнавальної активності, надання їм ґрунтовних, міцних знань,
озброєння їх практичним розумінням основ наук у навчальних закладах було організовано
роботу гуртків, семінарів, факультативів. В 2015-2016 навчальному році профільним
навчанням охоплено 436 учнів у 19 класах, що становить 60,7% до загальної кількості
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всіх учнів 10-11 класів. Найчисленнішим напрямом профільного навчання є природничоматематичний, який налічує 205 учнів, філологічний напрямок - 175 учнів, суспільногуманітарний – 93 учні.
В усіх навчальних закладах міста було відкрито класи з поглибленим вивченням
предметів (30 класів, 733 учні).
Проведення зовнішнього незалежного оцінювання
та моніторингових досліджень якості освіти
З метою ознайомлення із процедурою проведення зовнішнього незалежного оцінювання
21 та 28 березня 2015 року на базі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 було
проведено пробне тестування для 288 зареєстрованих учасників.
24 квітня 2015 року відбулося зовнішнє незалежне оцінювання та державна підсумкова
атестація з української мови та літератури на базі трьох пунктів тестування (школа №1, №4
та №5). За результатами тестування, яке складали 416 учнів, 68 учнів мають високий рівень
навчальних досягнень, 156 – достатній, 144 – середній та 48 початковий. Найкращих
результатів досягли учні гімназії – 84,6% (високий та достатній рівень навчальних
досягнень), загальноосвітньої школи №1 – 61,6%. Найнижчий показник якісних знань в
загальноосвітній школі №4 (25%).
12 червня в місті відбулося тестування з математики для 700 осіб у двох пунктах
тестування (ЗОШ №1 та ЗОШ №4).
17 червня відбулося тестування з біології для 528 осіб у двох пунктах тестування
(ЗОШ №1, ЗОШ №4).
19 червня відбулося тестування з історії України для 602 осіб у двох пунктах тестування
(ЗОШ №1 та ЗОШ №4).
Всі тестування пройшли організовано, без порушень.
За напрямом апробація тестових завдань для наповнення банку тестових
завдань Українського центру оцінювання якості освіти протягом березня-квітня 2015
року організовано та проведено процедуру апробації тестових завдань у загальноосвітніх
навчальних закладах №1 та №3 з математики, історії України, української літератури,
географії, української мови, біології, фізики. Кількість учасників, які брали участь в
апробації тестових завдань для наповнення банку тестових завдань Українського центру
оцінювання якості освіти, складає 56 учнів 11 класів.
У квітні 2015 взято участь у ІІІ етапі моніторингового дослідження стану превентивної
освіти дітей та учнівської молоді у загальноосвітніх навчальних закладах міста( вчителі
«Основ здоров’я», учні 6-х класів та батьки);
У квітні 2015 взято участь ІV етапі моніторингового дослідження стану впровадження
інформаційно-комунікаційних технологій у загальноосвітніх навчальних закладах м.
Кузнецовськ;
У вересні 2015 року 102 учні шкіл: ( ЗОШ №№2,3,4, Кузнецовської гімназії ) взяли
участь у Всеукраїнському моніторину «Молодь і протиправна поведінка»;
У листопаді 2015 взято участь у ІІІ етапі
моніторингового дослідженні стану
позашкільної освіти та позакласної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах м.
Кузнецовськ.
Творча обдарованість.
Для удосконалення навчально-виховного процесу з обдарованими дітьми, надання їм
ґрунтовних, міцних знань, озброєння їх практичним розумінням основ наук в навчальних
закладах організовано роботу гуртків, семінарів, факультативів впроваджено поглиблене
вивчення окремих предметів, проводяться предметні олімпіади з базових предметів,
конкурси, турніри, змагання.
У листопаді-грудні 2015 року проведено ІІ етап Всеукраїнських олімпіад із 17
навчальних предметів, у якому взяли участь 695 школярів.
Найчисельнішими були
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олімпіади з математики (84 учасники), хімії (70), української мови та літератури (67),
фізики (67), географії (58), англійської мови (55), історії (52), біології (51).
У відповідності до кількості зайнятих призових місць на всіх проведених олімпіадах
найкращі результати показали учні Кузнецовської гімназії, які здобули 93 призових місця.
З них: перших - 24, других - 33, третіх - 36. Найбільше переможців з математики (14),
фізики (11), географії (9), української мови (9), російської мови (8).
Високі знання в учнів Кузнецовської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1.
Команда здобула 71 призове місце: І – 18, ІІ – 22, ІІІ – 31. Гарні результати учні показали з
математики (10), української мови (8), фізики (6), біології (6), хімії (9), історії (7).
Участь команд загальноосвітніх навчальних закладів:
-Кузнецовської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3: 57 призових місць (І – 14, ІІ –
21, ІІІ – 22);
- Кузнецовської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2: 25 ( І – 4, ІІ – 6, ІІІ – 15);
- Кузнецовської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4: 25 ( І – 2, ІІ – 3, ІІІ – 20);
- Кузнецовської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5: 24 ( І – 4, ІІ – 6, ІІІ – 14).
Протягом січня - березня 2015 року 62 учні загальноосвітніх навчальних закладів
міста взяли участь у ІІІ етапі Всеукраїнських олімпіад із базових дисциплін. За підсумками
ІІІ етапу Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін юні олімпійці здобули 42 призових
місця (в минулому році 43), зайнявши 2 перших місця, 13 других місць та 27 третіх місць.
Найкращі результати показали учні таких навчальних закладів:
Кузнецовської гімназії – 19 (16 в минулому навчальному році) дипломів: І – 2, ІІ– 5,
ІІІ-12,
Кузнецовської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 – 11: ІІ – 5, ІІІ – 6,
Кузнецовської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 – 8: ІІ – 3, ІІІ – 5, Кузнецовської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 – 2 ІІІ, Кузнецовської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 5 – 5 ІІІ.
Найбільшу кількість переможців ІІІ етапу олімпіад підготували такі педагоги:
Т.Літвінчук (Кузнецовська гімназія), С.Талах (Кузнецовська загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів №3) – 4 переможці, М.Чайка, Л.Фетісенко, Л.Федосюк, Т.Маслюковська
(Кузнецовська гімназія), Р.Гоштук (ЗОШ № 1) Кузьмич Л.Ф (Кузнецовська загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів № 5) – по 2 переможці.
Щороку Кузнецовські школярі є учасниками ІV етапу олімпіад. В 2015 році на
олімпіаді з української мови та літератури учениця 9 класу ЗОШ № 1 Левчик Лілія здобула
ІІ місце (вчителі Ю.Якубська, С.Мельник), учасником ІV етапу олімпіади з фізики був
Зектер Микола, учень 10 класу гімназії (вчитель М.Чайка).
Не залишаються поза увагою і учні початкових класів. Для них проводиться
олімпіада «Юне обдарування» з математики, української мови, природознавства.
Важливою ділянкою в роботі з обдарованими дітьми є участь школярів у конкурсізахисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів Рівненської Малої академії наук. Всього
на конкурс в цьому році було подано 60 робіт. Конкурс відбувався в 29 секціях одинадцяти
відділень.
Учасниками конкурсу були 55 слухачів, 3 дійсних члени та 2 кандидатів в дійсні
члени 2014 року. У лютому місяці проходив ІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН. Із 19 учасників переможцями обласного
етапу стали 10 учнів: 5 гімназистів, 3 учнів Кузнецовської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів № 3, 2 учнів Кузнецовської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1. Друге
місце на ІІІ етапі конкурсу
у секції «Літературна творчість» відділення
«Літературознавство, фольклористика, мистецтвознавство» виборола учениця 11 класу
ЗОШ № 3 Базаєва Марія, науковий керівник Алла Булачок. Марійка одна від Рівненщини
брала участь у зустрічі Президента з переможцями Всеукраїнського конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, яка відбулася 16
травня з нагоди Дня науки.
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Для учнів 3-6 класів проводився конкурс «Юний дослідник». На обласному етапі
конкурсу в цьому році переможцями стали 4 учасників, здобувши одне перше місця, одне
друге місце та два третіх місця. Учень 5 класу ЗОШ № 1 Левицький Михайло отримав
диплом ІІ ступеня на заключному етапі конкурсу.
Учні загальноосвітніх навчальних закладів, вихованці БДЮТ постійно беруть участь
в різноманітних конкурсах, турнірах, фестивалях, вікторинах. Є і переможці обласних та
Всеукраїнських конкурсів, змагань. У ІV етапі Міжнародного мовно-літературного
конкурсу ім. Т.Шевченка другі місця зайняли Левчик Лілія (9 кл, ЗОШ № 1) вчителі Юлія
Якубська і Сергій Мельник, Базаєва Марія (11 кл ЗОШ № 3) вчитель Алла Булачок.
В обласних етапах Всеукраїнських турнірів взяли участь 6 команд школярів
загальноосвітніх навчальних закладів міста Кузнецовська. Перемогу в обласних етапах
турнірів здобули 3 учнівських команди.
Другі місця зайняли:
-команда юних істориків, яку представляли учні Кузнецовської гімназії (керівник
команд Н.Петрович, вчитель історії та правознавства Кузнецовської гімназії);
-команда юних правознавців, яку представляли учні Кузнецовської гімназії (керівник
команд Н.Петрович, вчитель історії та правознавства Кузнецовської гімназії).
Третє місце зайняла:
- команда юних географів гімназії та загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 (керівники
команди
Т.Літвінчук, Г.Сув
- вчителі географії Кузнецовської гімназії та
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 );
-команда юних правознавців Кузнецовської гімназії (керівник – Н.Петрович).
Учасниками фінального етапу Всеукраїнського турніру юних істориків була команда
учнів Кузнецовської гімназії.
Протягом листопада-грудня пройшли міські та обласні етапи мовно-літературних
конкурсів. В обласному етапі Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та
студентської молоді імені Т.Шевченка переможцями стали: учениця 10 класу Кузнецовської
ЗОШІ-ІІІ ступенів №1 Левчик Ліля – І місце, учениця 11 класу Кузнецовської гімназії Гузей
Наталія – ІІІ місце, учениця 5 класу Кузнецовської ЗОШІ-ІІІ ступенів №2 Жданюк Ірина –
ІІІ місце.. В обласному етапі Міжнародного конкурсу з української мови імені П.Яцика
перемогу здобула учениця 4 класу Кузнецовської ЗОШ І-ІІІ ступенів№5 Лупеха-Святчук
Софія – ІІІ місце.
09.11 – учні та вчителі шкіл міста долучились до загальнонаціональної акції –
Всеукраїнського диктанту національної єдності.
В листопаді 2015року на базі Кузнецовської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
ЗОШ№ 3 до Дня української писемності та мови відбулась зустріч учнів та вчителів шкіл із
письменником, громадським діячем рідного краю Є.Шморгуном, який нагородив
переможця обласного конкурсу «Перло многоцінне» ученицю 9 класу Кузнецовської
гімназії Кирилюк Софію.
13-15.11.2015 - учениця 7 класу Кузнецовської гімназії Пашко Ангеліна як переможець
обласного огляду-конкурсу читців-гумористів «Поліські пересмішники» брала участь у
Всеукраїнському конкурсі юних гумористів «Посміхнемось щиро Вишні!»
Протягом жовтня-листопада міський Палац культури проводив музичне свято «Зірки
на сцену», у якому взяли участь вокальні колективи та сольні виконавці у різних вікових
категоріях. Учениця ЗОШ№2 Дорофеєва Христина як вокаліст отримала у своїй віковій
категорії гран-прі, учениця ЗОШ№2 Скрипчак Дарина посіла ІІ місце.
За доброю традицією по завершенні навчального року проходить свято вшанування
обдарованої учнівської молоді Кузнецовська. Так 43 кращих учнів навчальних закладів
міста, які протягом 2014-2015 навчального року здобули перемогу в обласних та
всеукраїнських етапах олімпіад, конкурсів, турнірів, змагань, були відзначені грошовими
винагородами на суму 18040 грн.
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За сприяння міської влади кращим учням ЗНЗ по закінченні навчального року
призначаються премії міського голови в таких номінаціях:
Інтелект року» - за підсумками участі в олімпіадах з базових дисциплін.
«Дослідник року» - за підсумками участі в конкурсах науково-дослідницьких робіт МАН.
«Таланти року» - за підсумками участі у творчих конкурсах.
«Спортсмен року» - за підсумками участі в спортивних змаганнях.
«Лідер учнівського самоврядування».
Так і в цьому році у 5-ти номінаціях було відзначено 8 учнів та вихованців НЗ за
старанність у навчанні, успішні виступи на олімпіадах, конкурсах, фестивалях, спортивних
змаганнях, активну участь у громадському житті міста премією міського голови в розмірі
360 грн.
Учні-переможці міських
етапів (І-ші місця)
мовно-літературних конкурсів,
Всеукраїнської олімпіади з української мови, літератури та історії були відзначені
грошовими винагородами на суму 3000 грн.
Для учнів-переможців міських етапів міжнародних мовно-літературних конкурсів,
Всеукраїнської олімпіади з української мови та літератури, учасників міського та
переможців обласного конкурсу драматичних колективів у вересні 2015 було організовано
екскурсійну поїздку до м.Канів.
В рамках договору про співпрацю міст-побратимів була організована поїздка
обдарованих учнів до м.Волув Республіки Польща.
За досягнуті успіхи у справі навчання та виховання підростаючого покоління та
підготовку переможців олімпіад, конкурсів педагогічні працівники були відзначені
грошовими винагородами.
Забезпечення підручниками
Забезпеченість навчальними підручниками у 2015 році становила 98,7% (окрім 4 та 7
класів):
- для учнів 1,2,3, 5,6, 8 класів - 100 %;
- для учнів 9 класів - 98%
- для учнів 10 класів - 91%
- для учнів 11 класів - 98,7%.
Для забезпечення учнів 4, 7 класів навчальними підручниками згідно з наказом
Міністерства освіт і науки України від 07.10.2014 №1149 «Про затвердження Положення
про конкурсний відбір оригінал-макетів підручників для учнів 4,7 класів загальноосвітніх
навчальних закладів» кожен заклад мав можливість згідно із проведеним репозитарієм
обрати підручники на власний розсуд. На даний час для 4 та 7 класів отримали 25%
підручників.
Потреба в підручника на 2015-2016 навчальний рік:
9 клас : Основи здоров’я -160, англ.мова – 60
10 клас: худ.культура - 310, англ.. мова – 330 примірників
11 клас: англ.мова – 90 шт.
ПОЗАШКІЛЬНА ОСВІТА ТА ВИХОВНА РОБОТА
В системі позашкільної освіти міста працює Будинок дитячої та юнацької творчості та
Дитячо-юнацька спортивна школа.
Будинок дитячої та юнацької творчості (далі БДЮТ) є комплексним позашкільним
навчальним закладом, який працює за такими напрямками позашкільної освіти як
соціально-реабілітаційний, туристично-краєзнавчий, художньо-естетичний, екологонатуралістичний, науково-технічний, гуманітарний, у якому функціонувало 27 гуртків та
творчих об’єднань, що поділені на 80 груп, у яких здобували позашкільну освіту 1121
вихованці. Творчі учнівські об’єднання працювали за трьома навчальними рівнями.
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Педагогічним колективом приділяється належна увага реалізації державних освітніх
програм щодо розвитку позашкільної освіти. Найкращих результатів досягають вихованці
художньо-естетичного та еколого-натуралістичного напрямків. Значних результатів досягли
гуртки декоративного розпису „Джерело” (керівник Н.Коваленас), театральний „Сюрприз”
(керівник С.Романчук), фольклорної пісні „Мажор” (керівник С.Тиндик), акторського
мистецтва „КВК” (керівник С.Сімашко).
Серед масових заходів, організованих навчальним закладом найпопулярнішими серед
вихованців були: „Вперед, малеча!”, „Міс «Золота осінь»», „Моя весняночка!”, „БДЮТ
скликає друзів”, „Країна творчості звітує”, загальноміські збори лідерів міської ради
старшокласників учнівського врядування „Ватра”. Варто відзначити, що навчальним
закладом активізовано роботу щодо допрофесійної підготовки вихованців, активною у
цьому напрямку була діяльність гуртка „Основи журналістики” (керівник Л.Ярошик).
Дитячо-юнацька спортивна школа (далі ДЮСШ) є позашкільним навчальним
закладом спортивного профілю, який створює необхідні умови для гармонійного виховання,
фізичного розвитку, змістовного відпочинку дітей. У структурі ДЮСШ працювало чотири
відділення: баскетболу, волейболу, дзюдо, футболу, де позашкільну освіту здобували 370
вихованців. Відділення волейболу, баскетболу, футболу функціонували на базі загальноосвітніх
навчальних закладів, відділення греко-римської боротьби з січня 2015 року було закрите. З
листопада 2009 року заклад у своєму підпорядкуванні має реабілітаційно-відновлювальний центр
(сауна, басейн), який варто ефективніше використовувати для оздоровлення вихованців. У 20152016 навчальному році організовано роботу 28 груп: 18 – початкової базової підготовки, 10
груп попередньої базової підготовки.
Наші школярі є активними учасниками спортивних змагань різного рівня (міських,
обласних, Всеукраїнських).
На базі загальноосвітніх навчальних закладів організовано роботу гуртків:
№ з/п Навчальний заклад Кількість
Кількість
Кількість годин
Кількість
гуртків
груп
гурткової роботи
дітей
1.
ЗОШ №1
10
13
45
248
2.
ЗОШ №2
9
10
27
174
3.
ЗОШ №3
9
9
36
138
4.
ЗОШ №4
9
9
27
135
5.
ЗОШ №5
10
10
36
150
6.
Гімназія
16
21
90
429
7.
НВК №10
3
3
9
45
8.
Всього
65
75
270
1319 (25%)
Охоплення дітей гуртковою роботою в загальноосвітніх навчальних закладах складає
25 % від загальної кількості дітей шкільного віку. В цілому в позашкільних та
загальноосвітніх навчальних закладах міста охоплено позашкільною освітою 29 % дітей від
загальної кількості дітей шкільного віку.
Основні аспекти виховної діяльності
Стратегічною основою формування ціннісних ставлень учнів нашої області є Програма
національного виховання учнівської молоді Рівненщини на 2008 – 2020 роки.
Упродовж звітного періоду особлива увага управлінням освіти, навчальними закладами
приділялася реалізації таких розділів програми: «Ціннісне ставлення особистості до
суспільства і держави», «Ціннісне ставлення особистості до сім’ї, родини, людей»,
«Формування ціннісного ставлення до себе».
За звітний період проведено понад сто масових заходів шкільного, міського рівнів.
Проводились заходи щодо героїзації осіб, які віддали своє життя за Україну, заходи щодо
вшанування учасників бойових дій на території інших держав, відзначення Міжнародного
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дня вшанування пам’яті жертв Голокосту, Героїв Небесної Сотні, Героїв Крут, Дня
Соборності України, 29-ї річниці трагедії на Чорнобильській АЕС. Традиційними стали
відзначення Дня знань, новорічних і різдвяних свят, Дня незалежності України, Дня
українського козацтва, Дня української писемності і мови, Дня інвалідів та людей похилого
віку, Європейського тижня місцевої демократії, Дня вшанування пам’яті жертв голодоморів,
Всесвітнього дня боротьби із СНІДом, Дня прав людини, Міжнародного дня рідної мови,
Дня прав жінок і миру, Шевченківських днів, Дня перемоги над нацизмом у Європі, Дня
Європи, Всесвітнього дня без тютюну, Міжнародного дня захисту дітей та інші. Вперше
проводились заходи до Дня захисника України, Дня пам’яті і примирення, Дня вишиванки.
Проведені зустрічі з учасниками подій та волонтерами Революції Гідності, учасниками
бойових дій на Сході України, зустрічі з воїнами – інтернаціоналістами.
У 2015-2016 навчальному році проведені чисельні благодійні акції „Рука допомоги”, „Діти
Заходу – дітям Сходу”, „Стань помічником Святого Миколая”, „Прийміть Новорічні
вітання”, „Прийміть Великодні вітання”, інші; 14.12.2014 БДЮТ проведено благодійний
концерт „Допоможемо разом”, 25.04.2015 в ЗОШ №3 проведена благодійна акція „З
Україною в серці” з відповідної програмою діти відвідали Рівненський госпіталь, де
лікуються і проходять реабілітацію учасники бойових дій на сході України.
Учні брали участь також у різноманітних конкурсах, фестивалях, зокрема: „Різдвяні
канікули”, „Об’єднаймося ж, брати мої!”, „Живи, Кобзарю, в пам’яті людській”, „Джерело
творчості”, „Живи, земле!”, „Краса і біль України”, „Воскресни, писанко!”, „Наш пошук і
творчість – тобі, Україно!”, „На нас надіється земля”, „Юна зірка”, „Космічні фантазії”,
„Молодь обирає здоров’я”, „Юні інспектори руху” і інші.
Важливими виховними центрами навчальних закладів є музеї та музейні кімнати.
Навч.
заклад
ЗОШ №1
ЗОШ №2

Профіль

Дата створення

Музейна
кімната
2007
народознавчого профілю

Реєстрац.
свідоцтво
18/127

ЗОШ №3
ЗОШ №5

Зразковий
етнографічний
2005
“Українська світлиця”
Народознавчий
2010
Краєзнавчий
2010

Гімназія

Історії закладу

18/152

2009

18/169
18/171

Найбагатшими на музейні експонати є „Українська світлиця” ЗОШ №2 (керівник
Л.Пінчук), якому
присвоєно звання „Зразковий етнографічний музей” та краєзнавчий
музей ЗОШ №5 (керівник Г.Зданько). Члени ради музею беруть участь у виховних заходах,
тематичних вечорах, шкільних методичних об’єднаннях.
Проводилась профілактична робота по недопущенню вживання наркотиків, алкоголю,
тютюну, шкідливості ВІЛ-інфекції, по підвищенню рівня духовності і моралі серед дітей
дітей. У ЗОШ №1, №2, №4 працювали факультативи «Сприяння просвітницькій діяльності
– рівний-рівному», у Кузнецовській гімназії та ЗОШ №5 - гуртки «Стань творцем свого
життя», програмою яких передбачено проведення відповідної просвітницької роботи.
Проводились інформаційно-просвітницькі заходи по відзначення Всесвітнього дня здоров’я,
Всесвітнього дня без тютюну, проходили тижні сприяння здоровому способу життя.
18.03.2015 проведено VІІІ міський етап Всеукраїнського фестивалю-конкурсу „Молодь
обирає здоров’я”. До профілактичної роботи в школах долучались працівники ССД,
міського відділу КМСД, міського центру СССДМ. Інформаційно-просвітницьку роботу
серед дітей щодо впровадження здорового способу життя організовували волонтери міських
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громадських організацій „Нове життя” та „Знати, щоб жити”. Уроки тверезості та культури
здоров’я прочитані представниками громадського руху „Твереза Україна”.
У закладах освіти створено банки даних про дітей, які схильні до протиправних дій і для
тих, які скоїли злочини. Управлінням освіти та освітніми закладами розроблені заходи
щодо попередження злочинів та правопорушень серед учнів, забезпечення їх змістовного
дозвілля. Діти, що перебувають на обліку кримінальної міліції у справах дітей, залучались
до роботи в гуртках і секціях, а також - до участі в різноманітних заходах, в роботі органів
учнівського самоврядування. Згідно з оперативними даними кримінальної міліції у справах
дітей на обліку кримінальної міліції у справах дітей перебувало 07 учнів загальноосвітніх
навчальних закладів. Банк даних за попередні роки становив:
Назва закладу

2010/11
навч.рік
3
2
1
6
2
0

ЗОШ №1
ЗОШ №2
ЗОШ №3
ЗОШ №4
ЗОШ №5
гімназія

2011/12
навч.рік
2
4
1
3
1
-

2012/13
навч.рік
2
1
3
3
2
-

2013/14
навч.рік
1
2
3
4
5
-

2014/15
навч.рік
1
1
4
2
-

2015/16
навч.рік
2
3
2
07

всього
14
11
11
На внутрішкільному обліку перебувало:
Назва закладу
2010/11
2011/12 2012/13
н.р.
н.р.
н.р.

15

08

2013/14
н.р.

2014/15
н.р.

2015/2016
н.р.

ЗОШ №1
ЗОШ №2
ЗОШ №3
ЗОШ №4
ЗОШ №5
гімназія

11
19
10
9
5
17

18
15
13
8
10
10

14
22
12
8
8
8

8
17
12
10
9
-

8
8
4
11
9
1

5
10
5
10
8
-

НВК №1

-

7

3

3

-

-

НВК №10

-

-

-

-

-

-

всього

71

81

75

49

41

38

Активною була діяльність органів учнівського врядування, проводились заходи по
формуванню лідерських якостей особистості, адаптації дітей до соціуму, зокрема, День
дублера, День самоврядування, організовувались різноманітні зустрічі з ветеранами війни і
праці, учасниками підпільно-партизанського руху, бойових дій а сході України, на
територіях інших держав. Члени шкільних учнівських об’єднань, спільно з педагогічними
працівниками, забезпечували чергування по школах, їдальнях, проводили рейди «Урок»,
«Чистий клас», визначали рейтинг класів; активно працювали волонтерами, залучаючи
учнів до акцій «Милосердя», «Ветеран живе поруч», «Доброго ранку, ветеране!»,
«Співучасть у долі дитини», «П’ять картоплин», «Робіть добро», «Пам’ять» тощо.
Традиційними стали благодійні акції для дітей-інвалідів та дітей-сиріт, свята Доброго
настрою та уроки доброти на тему «Дивіться на нас, як на рівних», приурочені
Міжнародному дню інвалідів, та Дню Святого Миколая.
Координатором роботи шкільних учнівських об’єднань є міська рада старшокласників
учнівського врядування „Ватра”, що функціонує на базі БДЮТ. В закладі працює гурток
„Учнівське самоврядування” (керівник О.Стадник), завдяки роботі якого значно
активізовано роботу загальноміської Школи лідера, двічі на рік проводились збори лідерів,
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надавалась методична допомога загальноосвітнім навчальним закладам. Вихованці гуртка
були активним учасниками обласної ради старшокласників „Імпульс”. Лідери брали участь
у загальноміських заходах, зокрема: міському етапі обласного конкурсу «Моральний
вчинок», міському конкурсі „Я – журналіст”, міському фестивалі – конкурсі „Молодь
обирає здоров’я”, міському святі „Великодні гостини”, міському конкурсі фоторобіт та
інші.
В усіх навчальних закладах працювали батьківські всеобучі; проблемні питання роботи з
дітьми обговорювали на загальношкільних батьківських конференціях; в НВК №10
традиційно організовувався місячник родинно-сімейного виховання «Тепло родинного
вогнища» (жовтень), в НВК №1 - шкільне свято „Без сім’ї – немає щастя на землі”
(вересень), в ЗОШ №2 - «Від родини йде життя дитини»(листопад); в ЗОШ №3 - шкільне
свято «У колі шкільної родини» (жовтень), в ЗОШ №1 – тиждень родинного виховання, в
рамках якого організовуються сімейні виставки декоративно-ужиткового мистецтва учнів,
вчителів, батьків (листопад); в листопаді 2015 року проведено шкільні конкурси за участю
батьків „Сімейні перегони” та інші.
КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Педагогічними кадрами забезпечені
заклади освіти міста. Всього в закладах та
установах освіти працює 1672 працівники. Із них 983 педагогічних працівників. Зокрема,
- В загальноосвітніх навчальних закладах всього працює 697 осіб, із них 506 педагогічних
працівників.
- В дошкільних навчальних закладах: 890 осіб, 415 педпрацівників
-В позашкільних навчальних закладах- 59 осіб, із них 45 педпрацівників.
Аналіз освітнього рівня педагогічних працівників міста засвідчує, що впродовж
останніх п’яти років спостерігається стійка тенденція до підвищення освітнього рівня
педагогічних працівників .
У навчальних закладах працюють 408 педагогів з вищою категорією, із них 63 мають
педагогічне звання „учитель-методист”, вихователь- методист- 75 , педагогічне звання
„старший учитель”- 183 особи.
У 2014-2015 н.р. атестовано 174-го педпрацівники, із них: встановлено вищу
кваліфікаційну категорію – 18 особам, підтверджено вищу кваліфікаційну категорію – 82,
встановлено І категорію – 14, встановлено ІІ категорію -20, присвоєно педагогічні звання :
„ учитель – методист ”- 2, „старший учитель” – 14, «вихователь-методист»-6. Відповідає
раніше присвоєному званню „ учитель – методист ”- 13, „старший учитель” – 21,
«вихователь-методист»- 23.
На початок 2015-2016 навчального року розподіл педагогів навчальних закладів за
стажем роботи становив:
- до 3 років – 3 відсотки;
- від 3 до 10 років – 15 відсотків;
- від 10 до 20 років – 27 відсотків;
- більше 20 років – 55 відсотків.
Порівняно з попередніми роками суттєвих змін у розподілі педагогів за стажем
роботи не зафіксовано. Працюючих пенсіонерів 26,2% від загальної кількості
педпрацівників, в ЗНЗ №1 – 37,5%. І проблемним залишається поповнення з навчальних
закладів молодими спеціалістами .
Управлінням освіти створена і постійно вдосконалюється система морального та
матеріального стимулювання працівників освітньої галузі.
Так, упродовж 2014-2015
навчального року педагогічних працівників відзначено Почесними грамотами управління,
працівники освіти відзначено Почесними грамотами облдержадміністрації, Почесними
грамотами обласної ради тощо . До Дня працівників освіти кращим педагогам міста ( 3 особи)
була вручена премія міського голови у розмірі двох посадових окладів спеціаліста вищої
категорії. Педагогічним працівникам виплачена щорічна грошова винагорода.
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Згідно з Положенням про встановлення надбавок вчителям, які підготували переможців
ІІІ та ІУ етапу Всеукраїнських олімпіад та переможців ІІ та ІІІ етапів конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт МАН, було встановлено премію відповідно до визначених
критеріїв..
МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ МІСТА
Протягом 2015 року діяльність комунальної установи «Кузнецовський міський
методичний кабінет закладів освіти» визначалась наказами управління освіти виконавчого
комітету Кузнецовської міської ради від 08.09.2014 року №184 «Про організацію
методичної роботи з педагогічними працівниками ЗНЗ, ПНЗ міста на 2014-2015 навчальний
рік» та від 15.09.2015 року №10 «Про організацію методичної роботи з педагогічними
працівниками ЗНЗ, ПНЗ міста на 2015-2016 навчальний рік». Відповідно до даних наказів
методичний кабінет спрямовував свою роботу на реалізацію основних завдань Державної
програми «Освіта» (Україна ХХІ століття), Національної доктрини розвитку освіти у ХХІ
столітті, Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, інших
нормативних актів у галузі освіти.
Зміст методичної роботи реалізовувався на основі науково-методичної проблемної
теми «Удосконалення навчально-виховного процесу шляхом упровадження нових
технологій навчання і виховання школярів» та був спрямований на:
- створення організаційних умов для вдосконалення фахової освіти і кваліфікації
педагогічних працівників, підвищення їх педагогічної компетентності;
- підвищення кваліфікації педагогів до рівня, потрібного для впровадження інновацій;
- опанування і застосування в педагогічній діяльності інформаційної технології,
створення умов для оволодіння педагогічними працівниками ІКТ-технологіями;
- забезпечення цілеспрямованого методичного навчання педагогів щодо впровадження
інноваційних педагогічних технологій;
- проведення заходів, спрямованих на підвищення педагогічної майстерності
педагогів, узагальнення й поширення педагогічного досвіду;
- здійснення науково-методичного супроводу викладання спецкурсів, факультативів,
предметів за вибором;
- здійснення науково-методичного супроводу запровадження системи моніторингу
загальної середньої освіти;
- розширення експериментально-дослідницької роботи, апробацію та впровадження
нових освітніх технологій та систем.
Для охоплення всіх цих напрямків було організовано роботу 25 міських методичних
об’єднань вчителів загальноосвітніх навчальних закладів та вихователів дошкільних
навчальних закладів міста , 29 семінарів-практикумів для вчителів з навчальних дисциплін
та для вихователів; діяли такі методичні структурні підрозділи: школа педагогічної
майстерності для вчителів початкових класів, школа молодого педагога (для вчителів ЗНЗ),
школа становлення молодого педагога (для вихователів ДНЗ), школа методиста ДНЗ, школа
математичних порад, школа педагогічного досвіду вчителів української мови та літератури,
творча група практичних психологів ЗНЗ, рада з питань практичної психології та соціальної
роботи, клуб «Натхнення» вчителів суспільних дисциплін і географії.
Протягом 2015 року працівниками методичного кабінету було організовано та
проведено 62 засідання міських методичних об’єднань та 61 засідання семінарівпрактикумів.
При методкабінеті діяла методична рада, на засіданнях якої розглядались нагальні
питання методичної роботи, були вивчені та схвалені методичні посібники з досвіду
роботи педагогічних працівників, які атестуються на встановлення педагогічного звання
«вихователь-методист» та «вчитель-методист».
Також, за сприяння методистів, творчі напацювання вчителів висвітлюються на
шпальтах фахової педагогічної преси, на професійних інтернет-ресурсах (освітніх порталах,
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сайтах навчальних закладів, бібліотек, власних сайтах та блог-сторінках). Матеріали з
досвіду роботи вчителя математики Кузнецовської гімназії М. Чайки по роботі з
обдарованими учнями друкуються у науково-методичному журналі «Математика в школах
України».
З метою надання адресної методичної допомоги педагогічним працівникам та
підвищення їх методичної компетентності проводились інструктивно-методичні наради,
групові та індивідуальні консультації на базі міського методичного кабінету та на базі
навчальних закладів.
Методистами методичного кабінету вивчався та узагальнювався педагогічний досвід
педагогічних працівників навчальних закладів міста. Згідно наказу від 20.04.15 №55
Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти методиста Т.Марчук
включено до складу комісії для вивчення досвіду вчителя математики Кузнецовської
гімназії Чайки Марії Петрівни з теми «Створення банку завдань для уроків математики в
класах із поглибленим вивченням математики».
Забезпечувалось
своєчасне проходження курсів підвищення кваліфікації
педагогічними працівниками. Протягом 2015 року курсову підготовку пройшли 201
педагогічний працівник навчальних закладів міста.
З метою вдосконалення фахової майстерності педагогічних працівників, демонстрації
їх найкращих професійних умінь, особистих методичних знахідок, володіння сучасними
освітніми технологіями, підняття престижу учительської праці, авторитету серед колег та
учнів, проводились конкурси професійної майстерності педагогів:
- міський конкурс на кращий проект «Історія та перспективи розвитку методичної
служби дошкільних навчальних закладів»;
- конкурс-ярмарок
педагогічної майстерності
у номінаціях « Математика»,
«Інформаційні технології», «Географія», «Економіка» та «Художня культура». Кращі
матеріали були направлені для участі в обласному етапі конкурсу, за результатами
якого ІІ місце здобула робота колективу вчителів географії ЗНЗ (Т.Літвінчук,
Л.Рутберг, Л.Чирва, Н.Шулячинська та ін.) на чолі з методистом міського
методичного кабінету Я.Горегляд
«Методична скарбничка дивовижних
географічних завдань», та ще 4 роботи педагогічних працівників ЗНЗ міста були
відзначені дипломами лауреата;
- у грудні пройшов міський тур всеукраїнського конкурсу «Учитель року — 2016»
у номінаціях «Англійська мова» та «Історія». В І турі всеукраїнського конкурсу
взяли участь представники чотирьох загальноосвітніх навчальних закладів міста
ЗОШ №1, ЗОШ №2, ЗОШ №3 та ЗОШ №4. Переможцем у номінації «Історія» стала
Савич І.М. (ЗОШ №1), а у номінації «Англійська мова» - Шкарлат О.С.(ЗОШ №4).
Лауреатами конкурсу визнані вчитель історії ЗОШ №2 Потапенко В.П., вчителі
англійської мови Гаврилова Л.В. (ЗОШ №1) та Босюк Т.В. (ЗОШ №3).
20-22 травня 2015 року Кузнецовська гімназія стала місцем проведення
Всеукраїнської науково-практичної конференції за темою «Управління оздоровчо-виховним
процесом у сучасному загальноосвітньому навчальному закладі» у ході якої були підведені
підсумки дослідно-експериментальної роботи за темою «Управління оздоровчо-виховним
процесом у загальноосвітньому навчальному закладі «Здоров’я та успіх» на базі
Кузнецовської гімназії Кузнецовської міської ради за січень 2011 р. – травень 2015 р.
17-19.11 на базі ДНЗ №7 та НВК №10 була проведена Всеукраїнська науковопрактична
конференція
з
теми
«Інтеграція педагогіки
МОНТЕССОРІ в роботу сучасного дошкільного закладу» (до 20-річчя впровадження
методу Марії МОНТЕССОРІ в Рівненській області). Конференція проводилася в
очному режимі та в інтернет-офлайн форматі.
Працівники Кузнецовського міського методичного кабінету та педагоги навчальних
закладів міста протягом 2015 року неодноразово брали участь у обласних нарадах,
семінарах, творчих групах, онлайн заходах організованих РОІППО.
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13-14 листопада завідувач міського методичного кабінету Н.Кремінська та методист
З.Ковальчук у складі команди Рівненської області прийняли участь у Всеукраїнській
фінальній науково-практичній конференції за проектом «Освіта для сталого розвитку в дії»
яка відбулася у Київському Будинку вчителя . Організаторами конференції виступили:
Благодійна організація «Вчителі за демократію та партнерство» у співпраці з Інститутом
педагогіки Національної академії педагогічних наук України, за підтримки Шведської
агенції з питань міжнародного розвитку (SIDA). У конференції взяли участь науковці,
вчителі-практики, адміністратори навчальних закладів, регіональні координатори проекту,
тренери, автори методичних матеріалів, представники громадських організацій та місцевих
органів управління освіти, які обговорювали стан освіти для сталого розвитку в Україні.
3-4 грудня делегація педагогічних працівників ЗНЗ міста, яку очолили завідувач
міського методичного кабінету Н.Кремінська та методист Т. Марчук, яка курує роботу з
творчо обдарованими учнями, взяли участь у VI Міжнародній
науково-практичній
конференції «Інноваційні технології навчання обдарованої молоді» на тему «STEM – світ
інноваційних можливостей»,
яку проводив Інститут модернізації змісту освіти
Міністерства освіти і науки України на базі Національної Академії Педагогічних Наук
України.
30.09. на базі ЗОШ №1 та ЗОШ №4 для вчителів хімії, біології, екології та основ
здоров’я м. Рівне та м. Кузнецовська організовано та проведено засідання обласного
базового закладу з «Основ здоров’я» на тему «Навчання здорового способу життя на
засадах розвитку життєвих навичок».
В листопаді було проведено педагогічний міст між учителями міста Кузнецовська та
міста Рівне з теми « Інноваційні підходи до організації навчально-виховного процесу з
предметів основ здоров’я та біології в ЗНЗ».
Організовано та проведено виїзний семінар (15.11) вчителів історії міста в
Маневицький район, Волинської області, Костюхніську загальноосвітню школу з метою
розвитку українсько-польської дружби, популяризації та розвитку українсько-польських
громадянських відносин. Вчителі історії взяли участь у круглому столі з обміну досвідом,
відвідали меморіальний комплекс, де поховані польські воїни, та музей.
За участі працівників методичного кабінету було організовано і проведено зустріч з
керівниками шкіл м. Луцька.
25.11. завідувачем МПМПК проведено круглий стіл з заступниками загальноосвітніх
навчальних закладів з обговорення питання «Особливості організації інклюзивного та
індивідуального навчання в навчальних закладах міста».
26.11.2015 на базі Кузнецовської гімназії відбувся загальноміський „круглий стіл” на
тему: „Актуальність питань насильства в дитячому середовищі та шляхи їх вирішення” за
участю спеціалістів, методистів управління освіти, директора Кузнецовської гімназії
Н.Горбачик, заступників директорів загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів,
представників правоохоронних органів, суміжних відділів та служб міськвиконкому,
практичних психологів та соціальних педагогів, представників органів учнівського
врядування гімназії та міської ради старшокласників учнівського врядування „Ватра”.
24.12.2015, на базі Кузнецовської гімназії, проходила традиційна міська підсумкова
екологічна конференція. Тема цьогорічної конференції – «Увійди в природу другом».
Організаторами конференції виступили комунальна установа «Кузнецовський міський
методичний кабінет закладів освіти» виконавчого комітету Кузнецовської міської ради
(Ольга Семенівна Омельчук – методист); відділ сім’ї та молоді міськвиконкому (Ярута
Наталія Володимирівна – завідувач відділу) та громадська організація «Українське
товариство охорони природи» (Макарчук Олександр Петрович – голова міської
організації). Учасниками конференції були – природолюби, активісти екологічного руху,
учні загальноосвітніх шкіл та позашкільних установ міста, учителі та керівники гуртків.
Працівниками методичного кабінету була надана методична допомога адміністрації та
педагогічним працівникам в ході проведення атестації дошкільних навчальних закладів
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№ 6, №5 та №12, загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів №3 та №5. У складі комісій
управління освіти були залучені до здійснення контролю за:
- станом організації викладання інформатики, фізики, Захисту Вітчизни;
- станом роботи психологічної служби в дошкільних навчальних закладах.
Працівниками комунальної установи «Кузнецовський міський методичний кабінет
закладів освіти» протягом 2015 року було підготовлено 98 наказів основної діяльності та
179 – про відрядження працівників методичного кабінету, педагогів та вихованців
навчальних закладів міста. Також були підготовлені розрахунки кошторисних видатків на
відрядження педагогів та їх вихованців.
З метою більшої поінформованості жителів міста про роботу комунальної установи,
закладів освіти упродовж звітного періоду готувались матеріали для преси, радіо,
телебачення, міських Інтернет-сайтів, у яких висвітлювались різноманітні освітянські
заходи.
ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМІНІКАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
(ІКТ)
Значних успіхів досягнуто
у впровадженні ІКТ у навчально-виховний процес,
підключення в повному обсязі навчальних закладів до мережі Інтернет. Усі загальноосвітні
навчальні заклади І – ІІІ ступенів міста забезпечено навчальними комп’ютерними
комплексами (НКК). У трьох ЗНЗ І – ІІІ ступенів та гімназії обладнано по два НКК, в ЗНЗ №
3 – 1 НКК, в ЗНЗ № 1 – 3 НКК.
Показник кількості учнів на один комп’ютер у 2015 році - 23 особи.
Із метою формування єдиного освітнього простору, покращення доступу до
інформаційних освітніх ресурсів, широкого ознайомлення громадськості з освітянською
галуззю в управлінні освіти,
у навчальних закладах міста удосконалено роботу Webсайтів.
В управлінні освіти та навчальних закладах упроваджується Інформаційна система
управління освітою (ІСУО), що дає можливість створити Єдину державну базу з питань
освіти (ЄДБО), веб-сторінки всіх загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів,
організувати онлайн-реєстрацію дітей у дошкільні навчальні заклади. У повному обсязі
забезпечено підключення до ЄДБО загальноосвітніх навчальних закладів
Станом на грудень 2015 року всі навчальні заклади під’єднані до глобальної мережі
Інтернет.
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ
УЧАСНИКІВ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
Діяльність міської психолого-медико-педагогічної консультації (МПМПК)
МПМПК є повноцінним консультативно-інформаційним центром, який координує роботу
по консультативній і просвітницькій діяльності. До роботи в
консультації залучено
працівників ( консультантів), які працюють за фахом. Протягом навчального року
працівниками МПМПК надано консультації та поради для осіб, які звернулися з метою
отримання професійної допомоги. Фахівцями консультацій здійснено індивідуальнокорекційні заняття із дітьми, завдяки чому істотно компенсувалася нерівномірність і
недостатність корекційної допомоги дітям та професійної підтримки батьків.
Із січня по
травень 2015 року проведено 18 засідань МПМПК, на яких обстежено 160 дітей. З вересня
по даний час проведено 7 засідань на який обстежено 57 дітей з особливими освітніми
потребами.
Провідною функцією консультацій залишається діагностична. Значна кількість
дітей звернулися до психолого-медико-педагогічних консультацій повторно. Особливу
увагу фахівці психолого-медико-педагогічної консультації приділяють ранньому виявленню
дітей із порушеннями в розвитку, що сприяє ефективному корекційному впливу. Міською
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консультацією
у складі представників органів управління освітою, охорони здоров’я,
соціального захисту продовжується практика раннього виявлення, медичного обстеження та
діагностування дітей віком до 6 років, які через важкі психофізичні вади не можуть
відвідувати навчально-виховні заклади. Фахівцями служби проводяться психокорекційні
заняття з батьками дітей, які мають важкі порушення психофізичного розвитку.
Важливою функцією психолого-медико-педагогічної консультації стала корекційнорозвивальна робота. Протягом навчального року фахівцями проведено ряд індивідуальнокорекційних занять із дітьми, завдяки чому істотно компенсувалася нерівномірність і
недостатність корекційної допомоги дітям та професійної підтримки батькам
.За
рекомендаціями МПМПК у дошкільних навчальних закладах міста відкриваються групи
компенсуючого типу для дітей з особливими освітніми потребами. Проблемою створення
мережі спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей дошкільного та
шкільного віку з особливостями психофізичного розвитку є кадрове забезпечення
навчально-виховного та корекційного процесів, зокрема відсутність на місцях спеціалістівдефектологів.
Навчання дітей з особливими потребами та впровадження інклюзивної освіти.
У закладах освіти міста з метою здобуття учнями загальної середньої освіти з
урахуванням індивідуальних здібностей та обдарувань, стану здоров’я протягом 2015 року
дітям із особливими освітніми потребами організовувалася індивідуальна форма навчання
за спеціальними корекційними програмами відповідно до рекомендацій психолого-медикопедагогічних консультацій. Діяльність консультацій спрямовується також на інтенсивне
запровадження інтегрованого навчання дітей з інвалідністю та дітей з особливими
потребами шляхом удосконалення мережі спеціальних класів при загальноосвітніх
навчальних закладах.
У мережі закладів освіти міста функціонують спеціальні групи та класи:
- в ДНЗ №2 -3 групи для дітей з вадами зору;
- в ДНЗ №5 - 1 група для дітей з затримкою психічного розвитку та 1 група для дітей з
важкими вадами розвитку ;
- в ДНЗ №7 - 1 група для дітей з затримкою психічного розвитку та 3 групи для дітей з
мовленнєвими порушеннями ;
- в НВК №10 - 3 групи для дітей з мовленнєвими порушеннями
- в ЗНЗ №4 2 класи для дітей з затримкою психічного розвитку
- в ЗНЗ №2 та ЗНЗ №4 функцінували логопедичні пункти
- в ЗНЗ №4 – 2 інклюзивні класи.
Із вересня по даний час на індивідуальному навчанні навчалось 38 дітей.
Враховуючи потребу на базі ЗНЗ №2 та ЗНЗ №4 функціонують логопедичні пункти
для дітей, які мають мовленнєві порушення.
Постійно завідувачем МПМПК проводяться наради з відповідальними особами,
здійснюється консультування батьків та педагогів з даних напрямків.
Медичне обслуговування дітей.
Значна увага приділяється питанням контролю за станом захворюваності дітей та
підлітків, проведенням профілактичних заходів щодо її зниження, організацією медичного
обслуговування учнів. Управлінням освіти та навчальними закладами, медико-санітарною
частиною проведено значну роботу щодо функціонування медичних кабінетів у школах та
забезпечення їх медичними працівниками.
Організація медичних оглядів проводиться на базі амбулаторно-поліклінічних
закладів або в амбулаторно-поліклінічних закладах та школах. Проаналізовано проведення
профілактичних щеплень учням загальноосвітніх навчальних закладів.
Медичне обслуговування дітей дошкільного віку здійснюється в дошкільних
навчальних закладах відповідно до вимог чинного законодавства.
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Організація харчування дітей
Протягом 2015 року харчування дітей в навчальних закладах організовано
відповідно до вимог чинного законодавства.
Рішеннями виконавчого комітету Кузнецовської міської ради від 10.01.2015 № 2 та
24.02.2015 № 30 «Про встановлення вартості харчування дітей в дошкільних навчальних
закладах та дітей дошкільного віку в навчально - виховних комплексах управління освіти
виконавчого комітету Кузнецовської міської ради» відповідно до фізіологічних норм,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про
затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», встановлено на
2015 рік вартість харчування дітей в дошкільних навчальних закладах та дітей
дошкільного віку в навчально-виховних комплексах на одну дитину в день: до трьох років
- 13,98 грн.; з трьох до семи років - 21,13 грн.
Розмір батьківської плати за харчування дітей, які не мають пільг, становить 60% від
вартості харчування однієї дитини на день: до трьох років - 8,39 грн, з трьох до семи
років - 12,68 грн. Від батьківської плати звільняються діти-сироти, діти, позбавлені
батьківського піклування, діти, які потребують корекції фізичного та (або) розумового
розвитку, діти із малозабезпечених та багатодітних сімей та сімей у яких сукупний дохід
на кожного члена сім’ї за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення
прожиткового мінімуму. Багатодітні сім’ї вносять плату 50% від суми встановленої
батьківської плати.
Гаряче харчування учнів в загальноосвітніх навчальних закладах управління освіти
розпочато з 19.10.2015 року. У 2015 році було проведено 5 процедур закупівель послуг з
організації харчування в загальноосвітніх навчальних закладах. Однак торги не
відбувались в зв’язку з відсутністю учасників. Організацією харчування в
загальноосвітніх навчальних закладах в 2015 займалось ТОВ Віртуоз ЛТД.
Рішенням виконавчого комітету Кузнецовської міської ради від 21.09.2015 № 205
«Про організацію безкоштовного харчування дітей в загальноосвітніх навчальних
закладах управління освіти виконавчого комітету Кузнецовської міської ради»
затверджено грошову вартість безкоштовного харчування дітей в загальноосвітніх
навчальних закладах управління освіти виконавчого комітету Кузнецовської міської
ради на одну дитину в день на жовтень – грудень 2015 року:
для дітей 1-4 класів
- 11,12 грн.;
для дітей пільгових категорій 5-11 класів
- 12,94 грн.;
для дітей, які відвідують групу продовженого дня - 11,68 грн.
Безкоштовним гарячим харчуванням у 2015 році було охоплено 2039 учнів 1-4
класів, 400 учнів 5-11 класів пільгової категорії. Пільги по оплаті за харчування учнів
на групи продовженого дня : 56 учнів -100%, 82 учні - 50% - за кошти місцевого
бюджету, 50% - за кошти батьків. Решта учнів харчувалися за кошти батьків.
До пільгових категорій відносяться учні 1-4 класів та учні 5-11 класів із числа
дітей-сиріт; дітей, позбавлених батьківського піклування; дітей із сімей, які отримують
допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу
малозабезпеченим сім’ям»;
дітей - інвалідів/інвалідів І-ІІІ групи; дітей учасників
бойових дій АТО, осіб та добровольців, що безпосередньо приймали участь в АТО.
Рішенням Кузнецовської міської ради від 15.12. 2015 № 41 «Про організацію
харчування учнів та вихованців загальноосвітніх і дошкільних навчальних закладів міста
Кузнецовська» затверджено на 2016 рік вартість харчування на одну дитину в день в
розмірі:
- для дітей в дошкільних навчальних закладах та дітей дошкільного віку в навчальновиховних комплексах: до трьох років
- 19,60 грн.; з трьох до семи років - 28,06 грн.
- для учнів в загальноосвітніх навчальних закладах :
для 1-4 класів
- 13,17 грн.;
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- для учнів пільгових категорій 5-11 класів
- 15,65 грн.;
- для учнів, які відвідують групу продовженого дня - 13,17 грн;
- для учнів, які відвідують групу продовженого дня класів інтенсивної педагогічної
корекції - 13,17 грн.
Рішенням Кузнецовської міської ради від 13.01.2016 № 136 прийнято Програму
«Харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів міста Кузнецовська» на 2016 рік,
згідно якої на харчування учнів 1-4 класів та пільгової категорії учнів 5-11 класів виділено
коштів місцевого бюджету на суму 5680,260 тис. грн. для організації гарячого харчування
учнів загальноосвітніх закладів міста.
ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ
Діяльність психологічної служби міста впродовж 2015 року була спрямована на
реалізацію основних напрямків і завдань, передбачених наказом МОН України від
06.08.2013 №1106 «Про затвердження плану заходів Міністерства освіти і науки України
щодо розвитку психологічної служби на період до 2017 року» та передбачала
удосконалення системи служби в цілому, покращення її методичного супроводу і
підвищення ефективності функціонування.
Сьогодні на працівників психологічної служби покладено особливу місію, яка
зумовлює формування повноцінної, всебічно розвиненої, соціально компетентної і здорової
особистості, забезпечення психосоціальної стійкості та психологічних передумов
максимальної реалізації її інтелектуального та особистісного потенціалу
Всі навчальні заклади відповідно до потреби забезпечені практичними психологами
та соціальними педагогами. Соціально-психологічний супровід здійснювали 18 практичних
психологів та 6 соціальних педагогів.
Усі практичні психологи та соціальні педагоги мають окреме приміщення для
здійснення професійної діяльності. Робочі місця усіх фахівців обладнано комп’ютерною
технікою (100%) з підключенням до мережі Інтернет ( 90%).
Значний крок зроблено у питанні популяризації психологічних знань серед учнів.
Зокрема у загальноосвітніх навчальних закладах розширено мережу факультативних курсів
та курсів за вибором, які у 2013 р. отримали гриф Міністерства освіти і науки України, та
програм, розроблених працівниками психологічної
служби
Рівненщини. Всього
навчальною діяльністю охоплено 136 осіб.
Упродовж навчального року
активізувалася робота web-порталу «Освіта
Кузнецовська» де були розміщені репортажі проведених заходів з фахівцями психологічної
служби та розширено можливості фахового віртуального спілкування завдяки проведенню
онлайн-нарад з працівниками Рівненського обласного центру практичної психології та
соціальної роботи.
Фахівці психологічної служби Кузнецовської гімназії, ЗОШ №№1,3 задіяні до
експериментально- дослідницької роботи всеукраїнського рівня «Успішний вибір професії»
та «Інтелект України». Метою проектів є формування іміджу ділової людини, рання
індивідуалізація профільного навчання та реалізація творчого потенціалу академічнообдарованих дітей початкових класів.
У зв’язку із ситуацією, що склалася на сході країни, дещо змінився і характер та напрями
діяльності працівників психологічної служби. Найбільшою залишається кількість звернень
учителів, батьків, учнів до практичних психологів, соціальних педагогів із питань
готовності, адаптації дитини до нових умов навчання, стосунків у шкільних колективах,
статевих взаємовідносин, подолання негативних поведінкових проявів, профілактики
шкідливих звичок, стосовно роботи із дітьми «групи ризику». Утім почастішали запити
щодо роботи із сім’ями вимушених переселенців та осіб, родичі яких перебувають у зоні
АТО.
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З метою забезпечення соціально - психологічного супроводу, вивчення якості
профілактичної та просвітницької діяльності психологічної служби міста на базі навчальних
закладів проведені моніторинги, що дозволили виявити актуальні проблеми насильства в
сім’ї та школі, стану вживання учнівською молоддю тютюну, алкоголю, наркотиків; рівня
обізнаності учнівської молоді про засоби профілактики ВІЛ/СНІД та з проблеми торгівлі
людьми.
ОХОРОНА ПРАЦІ, БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
В управлінні освіти та підпорядкованих навчальних закладах значна увага
приділяється питанням організації роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності.
Систематично проводиться робота зі створення здорових та безпечних умов при організації
навчально-виховного та навчально-виробничого процесу, профілактично-роз’яснювальна
робота щодо попередження нещасних випадків, розробляються та здійснюються заходи з
питань пожежної безпеки, поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого
середовища у закладах та установах освіти міста, безпеки дорожнього руху та профілактики
травматизму виробничого та невиробничого характеру.
Сприяє активізації роботи щодо виховання відповідальності за охорону праці та
комплексному вирішенню питань управління охороною праці в галузі освіти проведення
Всеукраїнського громадського огляду-конкурсу стану умов і охорони праці в навчальних
закладах. Під час конкурсу значна увага приділялася питанням організаційної роботи з
охорони праці, атестації робочих місць за умовами праці, проведенню навчання і перевірки
знань
працівників,
забезпечення
нормативно-правовими
актами,
проведенню
профілактичних заходів з охорони праці, передбачених колективними договорами, що дає
змогу не допускати грубих порушень законодавства про охорону праці.
Управлінням освіти щоквартально аналізується стан травматизму серед учасників
навчально-виховного процесу, в навчальних закладах розробляються заходи щодо
попередження та недопущення дитячого травматизму, виробничого та невиробничого
травматизму серед працівників.
За 2015 рік в установах і закладах освіти міста під час навчально- виховного процесу
було травмовано 37 дітей. Серед працівників зареєстровано 33 випадки невиробничого
травматизму.
У квітні 2015 року в загальноосвітніх навчальних закладах міста проводився День
цивільного захисту, у дошкільних навчальних закладах – Тиждень безпеки дитини. Із метою
запровадження єдиної методики проведення Дня цивільного захисту та Тижня безпеки
дитини у підготовчий період пройшли наради з керівним складом загальноосвітніх,
дошкільних навчальних закладів.
ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
На утримання установ та закладів управління освіти виконавчого комітету
Кузнецовської міської ради (в т.ч. ДЮСШ та апарат управління) разом за загальним та
спеціальним фондом у звітному періоді направлено 95 996,5 тис. грн., або 96,3 %
запланованої суми (уточнений план на 2015 рік – 99 609,4 тис. грн.), в т.ч. по загальному
фонду – 89 100,0 тис.грн. (уточнений план – 90 269,2 тис. грн.), або 98,7 % від запланованої
суми, по спеціальному фонду – 6 896,5 тис. грн. (уточнений план на звітний період – 9 340,2
тис. грн.), або 73,8 %.
Використання коштів по загальному фонду по кодах економічної класифікації (КЕКВ):
КЕК

ПОКАЗНИКИ

ЗАТВЕРДЖЕНО
на рік

ОСВОЄНО
станом на 01.01.2016

%

21
2111+
2120

Заробітна плата

2210

Придбання

2220

медикаменти

78 341 476,00

78 157 327,04

100

1 226 771,00

1 226 435,79

100

74 700,00

74 699,69

100

2230

Продукти харчування 5 154 999,00

4 249 439,01

82

2240

оплата послуг

1 456 150,72

1 448 673,62

99

2250

Оплата відряджень

228 280,98

218 267,49

96

2270

Оплата комунальних 3 672 350,00
послуг

3 615 203,30

98

2730

Інші виплати

58 710,00

56 900,00

97

2282

Окремі заходи по
реаліз.держ. програм
Інші податк. Видатки

12 556,00

9 937,91

79

43 193,00

43 189,85

100

90 269 186,70

89 100 073,70

2800
Всього

99

Питома вага в загальній сумі виділених коштів належить видаткам по захищених статтях:
2111+2120 заробітна плата
- 86,8%,
2230 продукти харчування
5,7%
2270 оплата комунальних послуг та енергоносіїв
4,07%
Станом на 01.01.2016 по загальному фонду використання по кодах функціональної
класифікації (КФК):
КФК
Всього
070101 ДНЗ
020201 ЗНЗ
070401 БДЮТ
130107 ДЮСШ
070304 Спецзаклади
070802 методкабінет
070702 курси
070801 прдб.підр.
070808 доп. дітям-сирот

Затверджено
всього на рік
90 269 186,70
32 559 999,34
50 109 214,84
1 842 775,60
1 015 571,88
426 134,00
810 167,67
162 081,30
11 800,00
19 910,00

КФК 070101 - Дошкільні заклади освіти

Затверджено станом Освоєно
(%)
на 01.01.2016
станом на 01.01.2016
90 269 186,70
89 100 073,70 99%
32 559 999,34
32 430 182,10 100%
50 109 214,84
49 142 589,80 98%
1 842 775,60
1 823 267,93 99%
1 015 571,88
1 007 802,90 99%
426 134,00
417 714,97 98%
810 167,67
807 612,84 100%
162 081,30
162 076,13 100%
11 800,00
7 696,67
65%
19 910,00
18 100,00
91%
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Код
2111
2120
2210
2220
2230
2240
2250
2271
2272
2273
2282
2800

Показник
Заробітна плата
Нарахування на оплату праці
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
Медикаменти та перев`язувальні засоби
Продукти харчування
Оплата послуг (крім комунальних)
Видатки на відрядження
Оплата теплопостачання
Оплата водопостачання та водовідведення
Оплата електроенергії
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних)
програм, не віднесені до заходів розвитку
Інші поточні видатки
Разом

План на рік
19799,9
7195,8
395,7
37
2596,9
440,7
2,1
571
520,9
977,3
3,9
18,7
32559,9

Надійшло за рік % виконання
19720,6
99,6
7190,7
99,9
395,7
100,0
37
100,0
2554,7
98,4
440,4
99,9
1,7
81,0
570,6
99,9
520
99,8
977,3
100,0
2,8
71,8
18,7
32430,2

100
99,6

КФК 070201 - Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при
школі), спеціалізовані школи. ліцеї. гімназії, колегіуми.
Код
2111
2120
2210
2220
2230
2240
2250
2271
2272
2273
2282
2730
2800

Показник
Заробітна плата
Нарахування на оплату праці
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
Медикаменти та перев`язувальні засоби
Продукти харчування
Оплата послуг (крім комунальних)
Видатки на відрядження
Оплата теплопостачання
Оплата водопостачання та водовідведення
Оплата електроенергії
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних)
програм, не віднесені до заходів розвитку
Інші виплати населенню
Інші поточні видатки
Разом

План на рік
32921,3
11827,3
556,5
37,7
2537,2
700,1
40
641
201,8
577,5
5,8
38,8
24,2
50109,2

Надійшло за рік % виконання
32920,8
100,0
11751,4
99,4
556,3
100,0
37,7
100,0
1681,5
66,3
698
99,7
31,2
78,0
640,3
99,9
180,3
89,3
577,4
100,0
4,7
81,0
38,8
24,2
49142,6

100,0
100
98,1

КФК 070304 - Спеціалізовані загальноосвітні школи-інтернати, школи та інші
заклади освіти для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку
Код
2111
2120
2210

Показник
Заробітна плата
Нарахування на оплату праці
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
Разом

План на рік
296,9
108,4
20,8
426,1

Надійшло за рік % виконання
296,1
99,7
108,4
100,0
13,2
63,5
417,7
98,0

КФК 070401 - Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
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Код
2111
2120
2210
2240
2250
2271
2272
2273
2282

Показник
Заробітна плата
Нарахування на оплату праці
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
Оплата послуг (крім комунальних)
Видатки на відрядження
Оплата теплопостачання
Оплата водопостачання та водовідведення
Оплата електроенергії
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних)
програм, не віднесені до заходів розвитку
Разом

План на рік
1190,3
434,7
52,3
96,2
4,8
42,1
3,4
18,6
0,3

Надійшло за рік % виконання
1181,5
99,3
429,5
98,8
52,1
99,6
95,6
99,4
4,6
95,8
32,8
77,9
3,4
100,0
17,8
95,7
0,3
100,0

1842,7

1817,6

98,6

КФК 070702 - Інші заклади і заходи післядипломної освіти
Код
2250

Показник
Видатки на відрядження
Разом

План на рік
162,1
162,1

Надійшло за рік % виконання
162,1
100,0
162,1
100,0

КФК 070801 - Придбання підручників
Код
2240

Показник
Оплата послуг (крім комунальних)
Разом

План на рік
11,8
11,8

Надійшло за рік
7,7
7,7

% виконання
65,3
65,3

КФК 070802 - Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти
Код
2111
2120
2210
2240
2250

Показник
Заробітна плата
Нарахування на оплату праці
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
Оплата послуг (крім комунальних)
Видатки на відрядження
Разом

План на рік
593,2
196,3
4
6,2
10,5
810,2

Надійшло за рік
593,2
194
4
6
10,5
807,7

% виконання
100,0
98,8
100,0
96,8
100,0
99,7

КФК 070808 - Допомоги дітям-сиротам та дітям. позбавлених батьківського
піклування, яким виповнюється 18 років
Код
2730

Показник
Інші виплати населенню
Разом

План на рік
19,9
19,9

Надійшло за рік
18,1
18,1

% виконання
91,0
91,0

КФК 130107 - Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких
спортивних шкіл

24
Код
2111
2120
2210
2240
2250
2271
2272
2273
2282
2800

Показник
Заробітна плата
Нарахування на оплату праці
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
Оплата послуг (крім комунальних)
Видатки на відрядження
Оплата теплопостачання
Оплата водопостачання та водовідведення
Оплата електроенергії
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних)
програм, не віднесені до заходів розвитку
Інші поточні видатки
Разом

План на рік
584,1
213,2
87,2
70,1
3,3
23,2
12,7
21,4
0,3

Надійшло за рік
582,2
213,2
87,2
70,1
2,8
21,5
9,1
21,4
0,2

% виконанн
99,7
100,0
100,0
100,0
84,8
92,7
71,7
100,0
66,7

0,1
1015,6

0,1
1007,8

100
99,2

Матеріально-технічне забезпечення
Протягом 2015 року проведено роботу щодо зміцнення та збереження навчальної,
матеріально-технічної бази, дотримання санітарно-гігієнічних вимог, правил і норм охорони
праці , техніки безпеки в навчальних закладах та структурних підрозділах управління
освіти. Проводилась робота по підготовці навчальних закладів до нового навчального року
, роботи в осінньо-зимовий період , проведено поточні ремонти приміщень, здійснено
придбання необхідного обладнання, інвентаря.
В 2015 році , з метою проведення процедур закупівель товарів, робіт та послуг,
проведено 85 засідання комітету з конкурсних торгів управління освіти, 45 процедур
«Відкриті торги», 5 «Переговорна процедура» та 2 «Запит цінових пропозицій». Укладено
договорів : всього – 123, з них: на придбання –103, на надання послуг – 20 та інші.
17-20 серпня 2015 року міською комісією проведено огляд закладів освіти міста та
визначено ступінь готовності їх до нового 2015/2016 навчального року. Комісією
встановлено, що всі навчальні заклади готові до початку 2015-2016 навчального року.
Надходження і використання інших надходжень спеціального фонду в 2015 році
(зведена)
Код
3110
3132
3142

Показник
Прибання обладнання і предметів довгосрокового
користування
Капітальний ремонт інших об`єктів
Реконструкція та реставрація інших об`єктів
Разом

в т.ч. по установах:
КПКВ 070101 – Дошкільні заклади освіти

План на рік
1258,4
1184
6897,8
9340,2

Надійшло за рік % виконання
1197,7
95,2
358,6
5340,2
6896,5

30,3
77,4
73,8
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Код
3110
3132

Показник
Прибання обладнання і предметів довгосрокового
користування
Капітальний ремонт інших об`єктів
Разом

План на рік
214,3
0,7
215,0

Надійшло за рік % виконання
213,9
99,8
0,7
214,6

100,0
99,8

Для дошкільних навчальних закладів протягом 2015 року по КЕКВ 3110 придбано:
ДНЗ №2 на суму 15 505,00 грн.Системний блок – 4 789,00 грн.;Електрокип`ятильник 50л –
10 716,00 грн.
ДНЗ №3 на суму 24 942,00 грн: Системний блок – 4 789,00 грн.;Принтер лазерний – 4 253,00
грн; Картоплечистка – 15 900,00 грн.
ДНЗ №4 на суму 24 942,00 грн.:Принтер лазерний – 4 253,00 грн; Картоплечистка –
15 900,00 грн.Системний блок – 4 789,00 грн.
ДНЗ №5 на суму 13 831,00 грн:Системний блок 2 шт. – 9 578,00 грн.;Принтер лазерний –
4 253,00 грн.
ДНЗ №6 на суму 37 022,00 грн.:Системний блок – 4 789,00 грн.;Принтер лазерний – 4 253,00
грн.; Промислова пральна машина – 27 980,00 грн.
ДНЗ №7 на суму 25 138,00 грн.:Системний блок 2шт. – 9 578,00 грн.;Принтер лазерний –
4 253,00 грн.;Мультимедіапроектор – 11 307,00 грн.
ДНЗ №8 на суму 27 980,00 грн.- промислова пральна машина.
ДНЗ №11 на суму 16 622,00 грн. – перетирочно-різочна машина.
ДНЗ №12 на суму 27 900,00 грн.:Картоплечистка – 15 900,00 грн.;Електром`яструбка –
12 000,00 грн.
По КЕКВ 3132 проплачено кредиторську заборгованість на 01.01.2015р в сумі 696,00 грн.
КПКВ 070201 - Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при
школі), спеціалізовані школи. ліцеї. гімназії, колегіуми.
Код
3110
3132

Показник
Прибання обладнання і предметів довгосрокового
користування
Капітальний ремонт інших об`єктів
Разом

План на рік
1035,2
1183,2
2218,4

Надійшло за рік % виконання
974,8
94,2
358
1332,8

30,3
60,1

Для загальноосвітніх навчальних закладів протягом 2015 року по КЕКВ 3110 придбано:
НВК №1 на суму 32 100,00 грн.:Принтер лазерний – 4 120,00 грн.;Промислова пральна
машинка – 27 980,00 грн.
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НВК №10 на суму 24 601,00 грн.:Принтер лазерний – 4 253,00 грн.;Електром`яструбка –
12 000,00 грн.;Газонокосарка – 8 348,00 грн.
ЗНЗ №1 на суму 605 231,76 грн.; Комплект мікропрепаратів для кабінету біології – 52 421,00
грн.; Спортивний інвентар – 41 146,00 грн.;Книжки – 2 000,00 грн.;Ворота для мініфутбольного поля – 18 600,00 грн.;Міні-футбольне поле із штучним покриттям 473 414,76
грн.( в т.ч. за рахунок субвенції з обласного бюджету 236,7тис.грн);Підмітальна машина для
міні-футбольного поля – 17 650,00 грн.
ЗНЗ №2 на суму 21 156,00 грн.:Системний блок 4 шт. – 19 156,00 грн.;Книжки – 2 000,00
грн.
ЗНЗ №3 на суму 25 945,00 грн.:Системний блок 5 шт. – 23 945,00 грн.;Книжки – 2 000,00
грн.
ЗНЗ №4 на суму 25 945,00 грн.:системний блок 5 шт. - 23 945,00 грн.;Книжки – 2 000,00 грн.
ЗНЗ №5 на суму 215 945,00 грн.:Системний блок 4 шт. – 19 156,00 грн.;Системний блок –
4 789,00 грн.;Принтер – 4 253,00 грн.;Системний блок – 3 950,00 грн.;Мультимедіапроектор
– 10 167,00грн.;Телевізор – 11 811,00 грн.;Книжки – 2 000,00 грн.Комплект обладнання для
кабінету фізики – 154 819,00 грн.;Стенди для кабінету фізики – 5 000,00 грн.
Гімназія на суму 23 945,00 грн. – системні блоки 5 шт.
Для загальноосвітніх навчальних закладів протягом 2015 року по КЕКВ 3132 проведено
видатків на: проплачено кредиторську заборгованість на 01.01.2015 року – 255,1 тис.
грн..виготовлення кошторисної документації на капітальний ремонт актової зали ЗНЗ №1 –
24,9 тис. грн..; капітальний ремонт покрівлі гімназії – 78,0 тис.грн.
КПКВ 150101 – Капітальні вкладення
Код
3142

Показник
Реконструкція та реставрація інших об`єктів
Разом

План на рік
6897,8
6897,8

Надійшло за рік % виконання
5340,2
77,4
5340,2
77,4

1. На реконструкцію ЗОШ №2 в 2015 році передбачено 5 265,8 тис. грн., крім того на
умовах співфінансування 2 598,5 тис. грн. було виділено з державного фонду регіонального
розвитку, що разом становить 7 864,3 тис.грн. з яких використано 7 000,9 тис. грн. ( частку
ДФРР в сумі 2 598,5 тис. грн.. використано на 100%) що становить 89 %.
2. На реконструкцію ЗОШ №1 було передбачено 1 403,1 тис. грн.. з яких використано 749,3
що становить 53,4% від плану.
3 . На виготовлення проктно-кошторисної документації по реконструкції ЗНЗ №3 було
передбачено 114,4 тис. з яких використано 112,2 тис.грн.
4 . На виготовлення проктно-кошторисної документації по реконструкції ДНЗ №2 було
передбачено 114,5 тис. з яких використано 76,3 тис.грн.

27
Надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
та отриманих як плата за послуги
За 2015 рік безкоштовно. як благодійні внески, гранти та дарунки надійшло коштів,
основних засобів та матеріальних цінностей на суму - 632,6 тис. грн., а саме:
- в натуральному виразі - 557,2 тис. грн; (в т.ч. матеріальні цінності для ДНЗ – 112,7 тис.
грн., матеріальні цінності для ЗНЗ – 389,4 тис. грн., інших установ – 55,1 тис. грн.)
- грошові кошти - 75,4 тис. грн. ( в т.ч. на утримання гімназії – 47,2 тис. грн., від ВП РАЕС
на виплату винагород переможцям конкурсів – 26,6 тис. грн., інших внесків – 1,6 тис. грн..)
Надходження коштів за 2015 рік. отриманих як плата за послуги становить - 3 465,1 тис.
грн., в т.ч.: батьківська плата за харчування - 3 219,2 тис. грн.; від оренди майна - 238,0 тис.
грн.; від реалізації майна (металобрухт) - 7,8 тис. грн.
Власні надходження установ освіти сформувалися за рахунок платних послуг, що
надаються установами управління освіти, благодійних внесків фізичних та юридичних осіб
в натуральному та грошовому виразі, від здаваного в оренду майна бюджетних установ.
Видатки за рахунок даних надходжень становлять 4 120,8 тис. грн., з них: на заробітну
плату з нарахуваннями – 0,0 тис. грн.; на придбання предметів, матеріалів, обладнання,
інвентарю – 493,7 тис.грн.;на придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів – 0,0
тис.грн.; на продукти харчування – 3 255,8 тис. грн.;на оплату послуг (крім комунальних) –
48,1 тис. грн.;видатки на відрядження – 0,0 тис. грн.; на оплату комунальних послуг та
енергоносіїв – 17,3 тис грн.; на дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації
державних (регіональних) програм – 0,0 тис. грн.;на соціальне забезпечення – 40,1 тис. грн.;
інші поточні видатки – 3,3 тис. грн. придбання обладнання і предметів довгострокового
користування - 262,5 тис. грн.
Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2016 року Кредиторська
заборгованість по загальному фонду відсутня. Дебіторська заборгованість по загальному
фонду становить 35,3 тис.грн. (за КЕКВ 2210 – передплата періодичних видань на 2016
рік.Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду становить 275,7 тис.грн., в
т.ч.:переплата батьківської плати за харчування – 269,7 тис. грн.;переплата орендної плати –
6,0 тис.грн.Дебіторська заборгованість по спеціальному фонду становить 50,4 тис.грн., в
т.ч.:заборгованість з орендної плати – 30,3 тис.грн.; заборгованість з батьківської плати –
20,1 тис.грн
УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
Упродовж звітного періоду були збережені та розширені можливості міської
комп'ютерної мережі управління. Налагоджено і відпрацьовано подання управлінської
звітності в електронному режимі.
Проведено 4 засідання колегії управління освіти, на яких розглядались актуальні
питання розвитку освіти в місті. Колегією прийнято 25 рішень щодо підвищення
результативності з різних напрямків діяльності управління освіти, його структурних
підрозділів, загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів.
Систематично проводились наради керівників закладів освіти, апаратні наради при
начальнику управління. Оформлено протокольні доручення за результатами нарад.
Управлінням освіти за звітний період видано 260 наказів основної діяльності, 451
наказів з кадрових питань , 280 наказів - на відрядження.
Надійшло документів: з області – 1100, міської вхідної документації – 826. Підготовлено
документів: на область – 1341.
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Проводилась робота по виконанню власних рішень, рішень міської ради, протокольних
доручень міської ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень міського голови.
Підготовлено 7 проектів рішень міської ради та виконавчого комітету.
Упродовж звітного періоду здійснювалась відповідна робота по реалізації звернень
громадян. Всього в управлінні освіти та навчальних закладах було прийнято та розглянуто
526 звернень громадян. З них: із питань працевлаштування – 302, навчально-виховного
характеру – 81, з питань дотримання трудового законодавства – 11, особисті – 30, інші - 102.
Проведено атестацію дошкільних навчальних закладів № 5 ( завідувач Л.Жупанюк),
№12 ( завідувач В.Потапова), № 8 ( завідувач Л.Мельник), загальноосвітніх шкіл І-ІІІ
ступенів №3 ( директор Н.Валюшко) та №5 ( директор Р.Пашко).
Здійснено контроль за:
-станом організації викладання навчальних дисциплін : інформатики, захисту вітчизни,
фізики, астрономії;
- станом роботи психологічної служби в дошкільних навчальних закладах,
- станом організації та проведення державної підсумкової атестації в загальноосвітніх
навчальних закладах міста;
- станом організації роботи гуртків і секцій з фізкультурно-спортивного та військовопатріотичного напрямку.
З метою більшої поінформованості жителів міста про роботу управління освіти,
закладів освіти упродовж звітного періоду готувались матеріали для преси, радіо,
телебачення, міський Інтернет-сайтів, у яких висвітлювались різноманітні освітянські
заходи.

Т.в.о. начальника управління
Кремінська Н.А. 3-73-45
Куськовець М.І. 2-11-44
Ткач Г.А.3-57-99
Шевчук В.В. 3-58-95
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