Інформація
управління освіти виконавчого комітету Вараської міської ради на серпневу
конференцію педагогічних працівників

Про підсумки розвитку дошкільної, загальної середньої та
позашкільної освіти міста Вараша у 2017-2018 навчальному році
та завдання на 2018-2019 навчальний рік
УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ.Упродовж 2017-2018 навчального року
управлінням освіти, його структурними підрозділами , методичним кабінетом та
закладами освіти за активної підтримки Вараської міської ради, виконавчого
комітету вживалися заходи для забезпечення належного функціонування галузі
освіти міста, її подальшого розвитку. Основним завданням управління освіти та
закладів освіти у 2017-2018 навчальному році було надання якісних освітніх
послуг у сфері дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти.
Пріоритетні напрямки роботи: здійснення державної політики в галузі
дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти; реалізація міських,
обласних та державних програм розвитку галузі; збереження кількісних і якісних
параметрів мережі закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної
освіти; створення належних умов для їх функціонування й розвитку,
удосконалення змісту освітнього процесу, впровадження нових освітніх
технологій, розвиток здібностей дітей і підлітків, охоплення дітей дошкільною
та повною загальною середньою освітою; упровадження нових державних
стандартів у початковій та середній ланці; подальше впровадження системи
профільного навчання; інформатизація та комп’ютеризація освітнього процесу;
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 позакласної роботи; забезпечення соціальних
гарантій педагогічних працівників; зміцнення матеріально-технічної бази
закладів освіти.
Упродовж 2017-2018 навчального року систематично проводились наради з
керівниками закладів освіти, апаратні наради при начальнику управління,
видавались накази з основної діяльності, з кадрових питань , на відрядження.
Проводилась робота по виконанню власних рішень, рішень та протокольних
доручень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови.
Підготовлено 10 проектів рішень міської ради та виконавчого комітету.
Упродовж звітного періоду здійснювалась відповідна робота по реалізації
звернень громадян. Всього в управлінні освіти та
закладах освіти було
прийнято та розглянуто більше тисячі звернень громадян в усній та письмовій
формі. Найбільше з них із питань освітнього процесу , працевлаштування, з
питань дотримання трудового законодавства , особисті тощо .
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Проведено контролі, перевірки, моніторинг та надано практичну допомогу
закладам освіти щодо:
- комплектування мережі класів та груп закладів освіти на 2017/2018 навчальний
рік;
- стану готовності закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної міста
до роботи у 2017-2018 навчальному році та до роботи у осінньо-зимовий період;
- стану організації та проведення державної підсумкової атестації у закладах
загальної середньої освіти міста, атестації екстернів, правильності оформлення
документів про освіту й достовірності внесення відомостей про навчальні
досягнення випускників ;
- стану ведення класних журналів у закладах загальної середньої освіти міста;
- проведенням звітування керівників підпорядкованих закладів освіти міста;
- формування списків щодо набору дітей та електронної реєстрації в закладах
дошкільної освіти міста ;
- стану організації харчування учнів та вихованців у закладах освіти міста;
- стану роботи щодо профілактики травматизму учасників освітнього процесу у
закладах освіти міста;
- стану роботи із зверненнями громадян та дотримання антикорупційного
законодавства України підпорядкованих закладах і установах освіти;
- проведена перевірка робочих навчальних планів, тарифікаційних списків та
сформована мережа закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної
освіти міста;
- вивчено стан організації викладання та рівня навчальних досягнень з
математики, української мови та літератури в закладах загальної середньої
освіти міста.
З метою більшої поінформованості жителів міста про роботу управління
освіти, закладів освіти упродовж звітного періоду готувались матеріали для
преси, радіо, телебачення, міських Інтернет-сайтів, у яких висвітлювались
різноманітні освітянські заходи.
КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. Всього в закладах та установах освіти міста
Вараша працює 1665 працівників. Із них -982 педагогічних працівники.
Аналіз освітнього рівня педагогічних працівників
міста засвідчує, що
впродовж останніх років спостерігається стійка тенденція до підвищення
освітнього рівня педагогічних працівників У закладах освіти працюють 446
педагогів з вищою категорією, із них 63 мають педагогічне звання „учительметодист”, вихователь- методист- 75 , педагогічне звання „старший учитель”183 особи. За підсумками проведеної атестації працівників закладів освіти міста
у 2017-2018 року управлінням освіти було проатестовано 145 педагогічних
працівників. Встановлено відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній
категорії «спеціаліст вищої категорії»-107 педагогічним працівникам.
Присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»- 22
педагогічним працівникам. Присвоєно педагогічне звання «старший учитель»
25 педагогічним працівникам, «учитель-методист» -7 педагогічним
працівникам, «старший вихователь» -1педагогічному працівнику. Встановлено
відповідність раніше присвоєному педагогічному званню «старший учитель»-
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32
педагогічним
працівникам,
«вчитель-методист»-13
педагогічним
працівникам, «старший вихователь» -4 педагогічним працівникам, «виховательметодист»-12 педагогічним працівникам. Орієнтуючись на підсумки 2017-2018
навчального року, на засіданні атестаційної комісії управління освіти було
прийнято рішення про нагородження педагогічних працівників грамотами
управління освіти виконавчого комітету Вараської міської ради в кількості 13
осіб. Також управлінням освіти було порушено клопотання перед виконавчим
комітетом Вараської міської ради про нагородження грамотою виконавчого
комітету Вараської міської ради за підсумками 2017-2018 навчального року
педагогічних працівників, порушено клопотання перед управлінням освіти і
науки Рівненської обласної державної адміністрації про нагородження
Почесною грамотою управління освіти і науки Рівненської обласної державної
адміністрації 5 педагогічних працівників та про нагородження Подякою
Міністерства освіти і науки України та Почесною грамотою Міністерства
освіти і науки України 2 працівники закладів освіти міста.Управлінням освіти
створена і постійно вдосконалюється система морального та матеріального
стимулювання працівників освітньої галузі.
До Дня працівників освіти у 2017
році кращим педагогам міста ( 3 особи) була вручена премія міського голови у
розмірі двох посадових окладів спеціаліста вищої категорії. . Педагогічним
працівникам виплачена щорічна грошова винагорода. Постійно виплачується
надбавка за престижність праці педагогічним працівникам та встановлюються
надбавки окремим працівникам за складність і напруженість роботи.
З метою
підвищення професійної майстерності кадрів планується проведення
тематичних вебінарів та семінарів - практикумів з керівниками закладів освіти
та відповідальними особами за ведення кадрової роботим в закладах, створення
інтернет- групи з керівниками закладів освіти міста, з метою обговорення
питань розвитку освіти міста. Проблемним залишається питання
збільшення працівників пенсійного віку та поповнення
закладів освіти
молодими спеціалістами .
ДОШКІЛЬНА ОСВІТА . Мережа закладів дошкільної освіти міста у 20172018 навчальному році становила 9 закладів дошкільної освіти та дошкільні
підрозділи навчально-виховних комплексів №1 та №10, в яких дошкільною
освітою було охоплено 2358 дітей.
Мережа сформована відповідно до
потреб та запитів батьків. Заклади дошкільної освіти упродовж звітного
періоду працювали за визначеними статутною діяльністю пріоритетними
напрямками.В закладах дошкільної освіти міста створені належні умови для
всебічного повноцінного розвитку, комфортного перебування дітей , в повному
обсязі реалізовано Базовий компонент як державний стандарт дошкільної
освіти, створено належні умови для організації освітнього процесу, харчування
та медичного обслуговування дітей. З метою реалізації державної політики з
питань забезпечення права дітей, які потребують корекції фізичного та (або)
розумового розвитку на здобуття якісної освіти, інтеграції їх до загального
освітнього простору, надання їм психолого-соціальної та педагогічної
підтримки для адаптації серед однолітків та підготовки до самостійного життя
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в закладах дошкільної освіти №№ 2,5,7, НВК №10 функціонували групи
компенсуючого типу, впроваджувалося інклюзивне навчання в дошкільному
навчальному закладі (яслах-садку) №3, дошкільному навчальному закладі
(яслах-садку) комбінованого типу №5 та НВК №10 . Заклади дошкільної освіти
міста мають високий рейтинг серед закладів освіти області та України. Зокрема
у 2017-2018 навчальному році дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 8
зайняв ІІ місце в обласному конкурсі «Кращий дошкільний заклад області».
Проблемним питанням у дошкільній ланці є тенденція щодо зменшення
кількості дітей дошкільного віку в місті , що призведе до зменшення кількості
груп у закладах та вивільнення працівників.
Основні
напрямки
розвитку дошкільної освіти міста у 2018/2019
навчальному році:
- забезпечення функціонування оптимальної мережі
закладів дошкільної
освіти, розвиток та розширення мережі закладів різних типів, визначення змісту
їх діяльності відповідно до освітніх запитів населення;
- удосконалення системи підготовки та перепідготовки педагогічних кадрів;
- удосконалення роботи закладу з батьками, залучення батьків до освітнього
процесу.
ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА. Право громадян на отримання базової та
повної загальної середньої освіти в місті забезпечують 8 закладів : гімназія,
загальноосвітні школи І-ІІІ ступенів – 5, шкільні підрозділи навчально-виховних
комплексів „дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня школа І ступеня”
– 2. Упродовж останніх років в місті спостерігається тенденція щодо збільшення
кількості учнів. У 2017-2018 навчальному році у закладах загальної середньої
освіти функціонувало 209 класів, у яких навчалося 5365 учнів, що на 136 учнів
та 5 класів більше, ніж у 2016/2017 навчальному році. Загалом мережа
закладів загальної середньої освіти задовольняє потреби мешканців міста.
Проте, залишається проблема двозмінності навчання. У 2017-2018 навчальному
році двозмінністю охоплено 8,4% (453 учні) (у 2016-2017 навчальному році – 11,5
%, (602 учні). Двозмінність навчання залишається у загальноосвітніх школах ІІІІ ступенів № 1 та № 3. Функціонувало 19 груп продовженого дня (у 2016-2017
навчальному році - 20 груп). Середня наповнюваність класів протягом трьох
останніх навчальних років залишається на рівні 25,7 учня. З метою забезпечення
конституційного права на освіту неповнолітніх, які не мають повної загальної
середньої освіти на базі закладів загальної середньої освіти створюються умови
для здобуття освіти шляхом екстернату. У 2017-2018 навчальному році атестат
про повну загальну середню освіту шляхом екстернату отримало 6 осіб. В
закладах освіти забезпечується впровадження профільного навчання, що
сприяє виявленню, розкриттю та реалізації індивідуальних здібностей, талантів і
нахилів учнівської молоді. У 2017-2018 навчальному році для 667 учнів 10-11
класів міста запроваджено профільне навчання предметів : філологічний напрям
у трьох закладах – 130 учнів; природничо-математичний напрям у шести
закладах – 198 учнів. Якщо в 2016 році профільним навчанням було охоплено
60,7% учнів 10-11 класів, то в 2017-2018 навчальному році – 49,2%. В усіх
закладах загальної середньої освіти міста функціонують класи з поглибленим
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вивченням предметів (29 класів, у яких охоплено 711 учнів, у 2016-2017
навчальному році – 30 класів, 623 учні).
Охоплення навчанням. Упродовж року проводились відповідні заходи щодо
залучення дітей до навчання. Для забезпечення своєчасного та в повному обсязі
обліку дітей і підлітків шкільного віку рішенням виконавчого комітету,
визначено території обслуговування і закріплено їх за закладами загальної
середньої освіти. Психолого-медико-педагогічними консультацією надаються
списки дітей і підлітків шкільного віку з вадами розумового та фізичного
розвитку, які повинні навчатися у закладах для дітей, що потребують соціальної
допомоги та соціальної реабілітації, а також списки дітей, які не можуть
навчатися. До 30 вересня звіти відповідно до вимог форми № 77-РВК
подаються в управління статистики. У разі відсутності учня на заняттях у
кожному конкретному випадку з’ясовуються причини, про факти пропусків
занять заклади невідкладно інформують батьків або осіб, які їх заміняють.
Керівниками закладів оперативно надсилаються акти на учнів, які не
відвідують заняття впродовж 10 днів без поважних причин. Відповідно до
статистичних даних (форма № 77-РВК) на початок 2017 - 2018 навчального
року кількість дітей, які не навчалися для здобуття повної загальної середньої
освіти, становила 14 осіб (за станом здоров’я). Загалом в місті кількість дітей
та підлітків шкільного віку складає 5610 дітей, що на 22 дитини менше ніж у
попередньому році. Навчаються для здобуття повної загальної середньої освіти
5542 дитини, а саме: у професійно-технічних навчальних закладах здобувають
повну загальну середню освіту 89 підлітків, на основних відділеннях вищих
навчальних закладів усіх рівнів акредитації – 79 підлітків, у закладах загальної
середньої освіти– 5374 дитини.
Зовнішнє незалежне оцінювання. У 2017-2018 навчальному році 309
випускників закладів загальної середньої освіти
міста бали участь у
зовнішньому незалежному оцінюванні. З метою ознайомлення із процедурою
проведення зовнішнього незалежного оцінювання 24 та 31 березня 2018 року на
базі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 було проведено пробне
тестування для 289 зареєстрованих учасників. 22 травня 2018 року відбулася
державна підсумкова атестація у формі ЗНО з математики на базі
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4. За результатами тестування, яке
складали 198 учнів, 44 учні мають високий рівень навчальних досягнень, 58 –
достатній, що становить 51,5%. Найкращих результатів досягли учні
загальноосвітньої школи №1 – 75,5% (високий та достатній рівень навчальних
досягнень), гімназії – 69,7%. Найнижчий показник якісних знань в
загальноосвітній школі №4 (15,8%).24 травня відбулася державна підсумкова
атестація з української мови на базі загальноосвітньої школи №1. За
результатами тестування, яке складали 309 учнів, 77 учнів мають високий
рівень навчальних досягнень, 129 – достатній, що становить 66,7%. Найкращих
результатів досягли учні гімназії – 90,4%, загальноосвітньої школи №1 – 83,3%
(високий та достатній рівень навчальних досягнень). Найнижчий показник
якісних знань в загальноосвітній школі №4 (31,4%).1 червня відбулася
державна підсумкова атестація з англійської мови у формі ЗНО для 63
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випускників загальноосвітніх навчальних закладів міста. За результатами
тестування 13 учнів мають високий рівень навчальних досягнень, 36 учнів –
достатній, що становить 77,8%. Найкращих результатів досягли учні
загальноосвітньої школи №1 – 94,1%, гімназії – 87,5%. Найнижчий показник у
загальноосвітній школі №2 та №4 (33,3%). 4 червня відбулася державна
підсумкова атестація у формі ЗНО з біології
для 41 випускника
загальноосвітніх навчальних закладів міста. За результатами тестування 5 учнів
мають високий рівень навчальних досягнень, 18 учнів – достатній, що
становить 56,1%. Найкращих результатів досягли учні загальноосвітньої школи
№2 та №4 - 100%. Найнижчий показник якісних знань в загальноосвітній школі
№3 (38,5%). 6 червня відбулася державна підсумкова атестація у формі ЗНО з
історії України для 156 випускників загальноосвітніх навчальних закладів
міста. За результатами тестування 31 учень має високий рівень навчальних
досягнень, 51 – достатній, що становить 52,6%. Найкращих результатів досягли
учні гімназії – 91,3%. Нижчий показник якісних знань в загальноосвітній школі
№2 (18,2%).8 червня відбулася державна підсумкова атестація у формі ЗНО з
географії для 94 випускників загальноосвітніх навчальних закладів міста. За
результатами тестування 13 учнів мають високий рівень навчальних досягнень,
36 – достатній, що становить 52,1%. Найкращих результатів досягли учні
гімназії – 75%, загальноосвітньої школи №3 – 72,4%. Нижчий показник якісних
знань у заагльноосвітній школі №2 (21,4%).11 червня відбулася державна
підсумкова атестація у формі ЗНО з фізики для 57 випускників загальноосвітніх
навчальних закладів міста. За результатами тестування 6 учнів мають високий
рівень навчальних досягнень, 27 – достатній, що становить 57,9%. Найкращих
результатів досягли учні загальноосвітньої школи №1 – 71,4%. Нижчий
показник якісних знань у заагльноосвітній школі №4 (0%).13 червня відбулася
державна підсумкова атестація у формі ЗНО з хімії для 8 випускників
загальноосвітніх навчальних закладів міста. За результатами тестування 4 учні
мають високий рівень навчальних досягнень, що становить 50%. Найкращих
результатів досягли учні загальноосвітньої школи №5, гімназії – 100%. Всі
тестування проходили організовано, без порушень. В порівнянні з попереднім
роком збільшився коефіцієнт якості знань учнів в зовнішньому незалежному
оцінюванні з англійської мови, історії України, фізики. Знизився коефієнт
якості знань з української мови, математики, біології, географії, хімії.
Аналізуючи працевлаштування випускників 11-х класів можна зробити
висновок, що з кожним роком збільшується відсоток вступу дітей до вищих
навчальних закладів на державну форму навчання.
Результативність освітнього процесу. Результативність освітньої діяльності
в місті вивчалась за такими напрямками: аналіз навчальних досягнень учнів з
усіх навчальних дисциплін, аналіз участі випускників у зовнішньому
незалежному оцінюванні. Ефективність комплексних заходів управління та
закладів освіти щодо підвищення інтелектуального й освітнього рівнів
школярів підтверджена результатами ЗНО, державної підсумкової атестації,
кількістю випускників шкіл, які нагороджені золотими й срібними медалями,
похвальними грамотами й листами, а також кількістю випускників, які
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продовжать навчання у вищих навчальних закладах 3-4 рівнів акредитації. За
результатами 2017-2018 навчального року: до наступного класу переведено
5046 учнів; закінчили 9 класів - 456 випускників, з них одержали свідоцтво з
відзнакою 35 дев'ятикласників; закінчили 11 клас - 309 учнів, з них 25 нагороджені золотою медаллю, 8 - срібною; 46 випускників нагороджені
Похвальними грамотами "За особливі успіхи у вивченні окремих предметів".
Близько 70% випускників (учнів 4, 9 класів) склали державну підсумкову
атестацію на достатньому й високому рівнях.
Робота з творчо обдарованими дітьми. Для удосконалення освітнього
процесу з обдарованими дітьми, надання їм ґрунтовних, міцних знань,
озброєння їх практичним розумінням
основ наук
у закладах освіти
організовано роботу гуртків, семінарів, факультативів , щорічно проводяться
предметні олімпіади з базових предметів, проводяться конкурси, турніри,
змагання.Найпоширенішими змаганням серед учнівської молоді є олімпіади з
навчальних дисциплін та конкурс-захист науково-дослідницьких робіт МАН.
У листопаді-грудні 2017 року проведено ІІ етап Всеукраїнських олімпіад із 17
предметних олімпіад, у яких взяли участь 760 учнів закладів загальної середньої
освіти міста. Найчисельнішими були олімпіади з математики (85 учасників),
хімії (71), фізики (67), української мови та літератури (64), географії (59),
англійської мови (57), біології (56), інформаційних технологій (54). У
відповідності до кількості зайнятих призових місць на всіх проведених
олімпіадах найкращі результати досягли учні Вараської гімназії, які здобули
106 призових місць. З них: перших - 18, других - 42, третіх - 46. Найбільше
переможців з англійської мови (14), фізики (13), математики (12), німецької
мови (9), російської мови (8), української мови (7), географії (7), біології (6).
Високого рівня знання показали учні Вараської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів № 1, здобувши 85 призових місць: І – 22, ІІ – 26, ІІІ – 37. Гарні
результати учні показали з фізики (8), хімії (14), математики (13),
інформаційних технологій (11), інформатики (6), української мови (7), біології
(6), географії (6). Результативно виступила учнівська команда Вараської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 – 68 призових місць (І – 19, ІІ – 18,
ІІІ – 31). Протягом січня – лютого 2018 року 82 учні закладів загальної
середньої освіти міста взяли участь у ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських
олімпіад із навчальних предметів. За підсумками ІІІ етапу Всеукраїнських
олімпіад з базових дисциплін юні олімпійці здобули 59 призових місць (в
минулому році 51), зайнявши 7 перших місць, 14 других місць та 38 третіх
місць. Найкращі результати показали учні таких закладів: Вараська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 – 26 призових місць (перших – 4,
других – 10, третіх – 12); Вараська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 – 19
призових місць (перших – 2, других – 2, третіх – 15); Вараська гімназія – 10
призових місць (перших -1, других – 2, третіх – 7). Учні Вараської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 вибороли два третіх місця; учні
Вараської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 та Вараської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 здобули по одному третьому місцю.
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Участь у ІV (всеукраїнському) етапі олімпіад взяли Лобанов Данило, учень 8
класу Вараської Вараської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 –
учасник олімпіади з математики (вчитель Івасюк Г.Є.) та Грушевий Єгор, учень
10 класу Вараської ЗОШ № 3 – нагороджений дипломом ІІ ступеня
Всеукраїнської олімпіади з географії (вчитель Чилій В.Г.). Грушевий Єгор у
серпні 2018 року зайняв ІІІ місце у Міжнародній олімпіаді з географії, яка
проходила у Таїланді (вчитель В.Чилій).
Для учнів початкових класів проводилась олімпіада «Юне обдарування» з
математики, української мови, природознавства. В обласному етапі учень 4
класу Вараської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 посів третє місце в
олімпіаді з природознавства.
Важливою ділянкою в роботі з обдарованими дітьми є участь школярів у
конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів Рівненської Малої
академії наук. Всього на конкурс в цьому році було подано 64 роботи. Конкурс
відбувався в 28 секціях одинадцяти відділень. У лютому 2018 року проходив ІІ
етап Конкурсу. Із 23 учасників переможцями обласного етапу стали 5 учнів (І
місце – 1, ІІ – 2, ІІІ – 2). На заключному ІІІ етапі конкурсу учениця гімназії
Полюхович Ілона зайняла ІІІ місце у секції «Прикладна математика».
Для учнів 3-6 класів проводився конкурс «Юний дослідник». На обласний
етап конкурсу направлено 12 робіт, 8 з яких визнано кращими та їх авторів
нагороджено дипломами: ІІ ступеня – 2, ІІІ ступеня - 6. Переможцем
фінального етапу у Києві стала Пашко Аполлінарія, учениця 4 класу навчальновиховного комплексу №1.
Про ефективну позакласну роботу з предметів свідчить також і участь
наших учнів та вихованців у різноманітних конкурсах, турнірах, фестивалях,
вікторинах, змаганнях. Серед них є переможці обласних та всеукраїнських
етапів.Так, учениця Вараської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
№ 3
зайняла ІІ місце у обласному етапі конкурсу знавців української мови ім. Петра
Яцика та брала участь у фінальному етапі конкурсу. На фінальному етапі
Всеукраїнського
турніру
з
правознавства
команда
Вараської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 зайняла ІІ місце (керівник
команди О.Кравчук), а на фінальному етапі Всеукраїнського турніру з
історії команда юних істориків, яку представляли учні Вараської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3, зайняла І місце (керівник
команди Т.Валюшко). Переможцем Всеукраїнського конкурсу «Об’єднаймося
ж, брати мої!» стала учениця Вараської гімназії. Учні та вихованці закладів
освіти міста були активними учасниками Міжнародного мовно-літературного
конкурсу учнівської та студентської молоді імені Т.Шевченка, Міжнародного
конкурсу з української мови імені П.Яцика, Міжнародного та Всеукраїнського
математичного конкурсу «Кенгуру», Всеукраїнської українознавчої гри
«Соняшник», Міжнародного природничого
інтерактивного конкурсу
«Колосок», Всеукраїнського фізичного конкурсу «Левеня» та Міжнародного
конкурсу з інформатики «Бебрас», І Міжнародній грі з зарубіжної літератури
«Sunflower», VII Всеукраїнській
грі з англійської мови «Грінвіч»,
Всеукраїнській грі з англійської мови «Пазл» та інших конкурсах.
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Наймасовішим є математичний конкурс «Кенгуру». В 2017-2018 н.р. 787 учнів
2-11 класів виявили бажання перевірити свої знання з математики і логіки,
отримати цікаві подарунки і дипломи. Відмінні результати показали 45 учнів,
добрі – 205 учнів.
Післі завершення навчального року 45 кращих учнів
закладів освіти
міста, які протягом 2017-2018 навчального року здобули перемоги в обласних
та всеукраїнських етапах олімпіад, конкурсів, турнірів, змагань, були відзначені
грошовими винагородами на загальну суму 43600,00грн. За сприяння міської
влади кращим учням та вихованцям по закінченні навчального року призначені
грошові винагороди в таких номінаціях: «Інтелект року» - за підсумками участі
в олімпіадах з базових дисциплін ; «Дослідник року» - за підсумками участі в
конкурсах науково-дослідницьких робіт; «Талант року» - за підсумками участі
у творчих конкурсах ;«Спортсмен року» - за підсумками участі в спортивних
змаганнях та «Лідер учнівського самоврядування».
У 5-ти номінаціях було
відзначено 5 учнів та вихованців закладів освіти міста за старанність у
навчанні, успішні виступи на олімпіадах, конкурсах, фестивалях, спортивних
змаганнях, активну участь у громадському житті міста премією міського
голови в розмірі 622 грн. Варто зазначити, що уже восьмий рік поспіль
найкраща талановита учнівська молодь Полісся відзначається премією
«ІНТЕЛЕКТ» від народного депутата України, члена фракції БПП Василя
Яніцького. Цьогоріч лауреатами премії стали 3 школярі міста.
Основні напрями розвитку загальної середньої освіти міста у 2018/2019
навчальному році:
- впровадження нових стандартів початкової освіти згідно концепції «Нова
українська школа»;
- забезпечення функціонування оптимальної мережі закладів загальної середньої
освіти ;
- зменшення відсотка двозмінності навчання ;
- впровадження навчальних планів для 10-11 класів та створення умов для
вибору учнями профілю навчання згідно концепції «Нова українська школа»;
- запровадження системного моніторингу за якістю надання освітніх послуг;
- оновлення освітнього процесу через впровадження педагогіки партнерства;
- забезпечення проведення заходів (семінарів, тренінгів, практикумів, круглих
столів, конференцій) з метою
впровадження інформаційно-комп’ютерних
технологій у освітній процес;
- забезпечення дидактичними програмними засобами, електронними
підручниками для викладання навчальних предметів з використанням новітніх
інформаційно-комп’ютерних технологій навчання, придбання ліцензійного
програмного забезпечення;
- забезпечення навчально-методичними посібниками, художньою літературою
закладів освіти.
ПОЗАШКІЛЬНА ОСВІТА, ПОЗАКЛАСНА ТА ВИХОВНА РОБОТА. В
системі позашкільної освіти міста упродовж 2017/2018 навчального року
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функціонували Будинок дитячої та юнацької творчості (БДЮТ) та Дитячоюнацька спортивна школа (ДЮСШ). БДЮТ як комплексний
заклад
позашкільної освіти працював за напрямками: соціально-реабілітаційний,
туристично-краєзнавчий, художньо-естетичний, еколого-натуралістичний,
науково-технічний, гуманітарний. У зазначеному закладі функціонувало 80
груп у 29 гуртках, які охоплювали позашкільною освітою 1130 вихованців (у
2016-2017 навчальному році- 29 гуртків та творчих об’єднань, 81група, 1200
вихованців). Вихованці БДЮТ брали участь у різноманітних конкурсах
обласного, Всеукраїнського та Міжнародного рівнів. Найкращих результатів
досягли вихованці художньо-естетичного напрямку, еколого натуралістичного
напрямків. Хореографічні колективи навчального закладу є одними з
найкращих в області (керівники О.Махоріна, О.Грицай), вихованці вокальних
гуртків під керівництвом О.Алєксєєнко, С.Тиндик були не тільки переможцями
конкурсів різного рівнями, а є улюбленцями жителів міста. Екологічна
агітбригада „Шанс” (керівник С.Романчук) є переможцем обласного конкурсу
„Свіжий вітер”, „Земля – наш спільний дім” і даний перелік досягнень і перемог
педагогів і вихованців можна продовжити.
ДЮСШ як заклад позашкільної освіти спортивного профілю створював
необхідні умови для гармонійного виховання, фізичного розвитку, змістовного
відпочинку дітей. У 2017-2018 навчальному році в структурі спортивної школи
функціонувало чотири відділення: баскетболу, волейболу, дзюдо, футболу, де
позашкільну освіту здобувають понад 320 вихованців. Найкращих результатів
досягли вихованці відділень футболу, дзюдо та баскетболу А чотири вихованки
відділення баскетболу успішно виступали у Всеукраїнській баскетбольній лізі та у
міжнародних турнірах..
На базі закладів загальної середньої освіти організовано роботу гуртків:
№
з/п

Навчальний заклад

Кількість
гуртків

Кількість
груп

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ЗОШ №1
ЗОШ №2
ЗОШ №3
ЗОШ №4
ЗОШ №5
Гімназія
НВК №10
Всього

12
9
9
9
11
16
3
69

14
9
9
9
11
21
3
76

Кількість годин
гурткової
роботи
45
27
36
27
36
90
9
270

Кількість
дітей
274
157
140
135
150
310
45
1211 (23%)

Охоплення дітей гуртковою роботою у закладах загальної середньої
освіти складає 23 % від загальної кількості дітей шкільного віку. В закладах
позашкільної освіти міста охоплено позашкільною освітою 27 % дітей.
Виховна робота. Серед виховних заходів необхідно відзначити заходи
щодо первинної профілактики по недопущенню вживання дітьми наркотиків,
алкоголю, тютюну, шкідливості ВІЛ-інфекції та по підвищенню рівня
духовності і моралі в учнівському середовищі, сприяння здоровому способу
життя, попередження злочинів та правопорушень серед учнів, забезпечення їх
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змістовного дозвілля. Завдяки системно організованій роботі, вперше за останні
роки, скоєння злочинів учнями шкіл, які перебувають дітей на обліку міського
відділу поліції, вдалося мінімізувати. Проводиться робота по пропаганді
здорового способу життя. Команда „7-1-1” Будинку дитячої та юнацької
творчості стала переможцем (ІІІ призове місце) у обласному конкурсі „Молодь
обирає здоров’я”. Значна увага в закладах освіти приділялась національно –
патріотичному вихованню. Діти і педагоги як і раніше, підтримували наших
воїнів в зоні бойових дій на сході України: за підтримки батьків надавали
гуманітарну допомогу, учні та педагоги Вараської загальноосвітньої школи ІІІІ ступенів №4 і гімназії плели маскувальні сітки. Проводили заходи за участю
учасників бойових дій та волонтерів, активізовано співпрацю з військовою
частиною 3045; проводились міські конкурси „За нашу свободу”, „Поліська
Січ” та інші. Активною була діяльність органів учнівського врядування,
організовувались заходи по формуванню лідерських якостей особистості,
адаптації дітей до соціуму. Тричі на навчальний рік проводились збори лідерів,
на яких обговорювались вагомі питання шкільного життя, нагальні проблеми
суспільства та власне бачення їх вирішення. Учениця Вараської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 К.Буратевич єдина з області бере
участь у школі громадської і волонтерської участі та патріотичного виховання
„Агенти змін”. До проведення виховних заходів з дітьми активно долучається
батьківська громадськість, активізувала свою роботу міська батьківська рада
при управлінні освіти. Проблемні питання роботи з дітьми систематично
обговорюються на батьківських зборах . У 2018 році проведені заходи по
впровадженню пластової методики у виховний процес. За участю керівників
гуртків та дітей, які є учасниками гуртків „Юний пластун” закладів загальної
середньої освіти проводились міські заходи по відзначення святкових дат та
пам’ятних днів. В квітні 2018 року проведено пластовий табірний збір свято
Весни, діти взяли участь у Всеукраїнському Дні пластуна у місті Львові,
обласному табірному зборі „Легенди Горині” та інших.За участю вихованців
гуртків „Джура” закладів загальної середньої освіти проведено міський
табірний
збір
Всеукраїнської
дитячо-юнацької
військово-спортивної
патріотичної гри «Сокіл» («Джура»). Команда „Стріла”
Вараської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 взяла участь у обласному етапі
зазначеного конкурсу та виборола ІІ призове місце.
Основні напрями розвитку позашкільної освіти міста у 2018/2019
навчальному році:
- вирішення питання щодо приміщення Дитячо-юнацької спортивної
школи;
- зміцнення матеріально – технічної бази закладів позашкільної освіти.
КОРЕКЦІЙНА ОСВІТА. Важливою ділянкою освітнього процесу є робота з
дітьми з особливими освітніми потребами. При управлінні освіти упродовж
2017/2018 навчального року функціонувала
міська психолого-медикопедагогічна консультація (МПМПК). МПМПК є повноцінним консультативноінформаційним центром, який координує роботу
по консультативній і
просвітницькій діяльності. Зокрема, упродовж навчального року проведено 14
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засідань МПМПК. На діагностичних засіданнях обстежено 153 дитини з
особливими освітніми потребами. Консультантами МПМПК визначені
навчальні програми для дітей даної категорії та надано консультативнометодичну допомогу батькам, педагогам, медичним працівникам та
працівникам соціально-психологічних служб з питань виховання, навчання,
необхідності психолого-педагогічного та медичного супроводу дітей,
обстежених МПМПК.
Спеціальні групи та класи.У закладах освіти міста створені належні умови
для навчання дітей з особливими освітніми потребами. У закладах освіти
упродовж 2017-2018 року функціонували спеціальні класи та групи. Зокрема, в
дошкільному навчальному закладі (яслах-садку) комбінованого типу №2 - 3
групи для дітей з вадами зору; в в дошкільному навчальному закладі (яслахсадку) комбінованого типу № 5 - 1 група для дітей з затримкою психічного
розвитку та 1 група з порушеннями опорно-рухового апарату; в дошкільному
навчальному закладі (яслах-садку) комбінованого типу №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.
У Вараській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 4 функціонував клас
інтенсивної педагогічної корекції для дітей із затримкою психічного
розвитку.
Інклюзивні групи та класи. Інклюзивні групи функціонували у дошкільному
навчальному закладі (яслах-садку) комбінованого типу №5 ( 1 група),
дошкільному навчальному закладі (яслах-садку) № 3 (1 група), НВК №10(1
група) . Інклюзивні класи функціонували у Вараській загальноосвітній школі ІІІІ ступенів № 1 - 1 клас , Вараській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 2 2 класи , Вараській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 4 – 6 класів . У
2018/2019 навчальному році планується розширення мережі інклюзивних груп
та класів у закладах дошкільної та загальної середньої освіти міста.
Індивідуальне навчання. Для окремих категорій
учнів постійно
запроваджується індивідуальною форма навчання. Упродовж 2017/2018
навчального року індивідуальною формою навчання охоплено
59 учнів
закладів загальної середньої освіти.
Робота логопедичних пунктів.Упродовж 2017/2018 навчального року у
Вараській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 2, Вараській загальноосвітній
школі І-ІІІ ступенів № 4, навчально-виховному комплексі №10 та дошкільному
навчальному закладі (яслах-садку) комбінованого типу №7 функціонували
логопедичні пункти.
Прийнято рішення Вараської міської ради
щодо
відкриття з 01.09.2018 логопедичних пунктів у Вараській загальноосвітній
школі І-ІІІ ступенів №1 та Вараській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 3.
Створення Вараського інклюзивно-ресурсного центру. З метою
забезпечення реалізації права на освіту та здійснення психолого-педагогічного
супроводу дітей з особливими освітніми потребами прийнято рішення
Вараської міської ради від 01.06.2018 №1080 «Про створення Вараського
інклюзивно-ресурсного центру». Центр орієнтовно планується відкрити з
01.09.2018.
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СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
Медичне обслуговування . Медичне обслуговування дітей в закладах
дошкільної освіти здійснюється працівниками цих закладів, а медичне
обслуговування в закладах загальної середньої освіти - працівниками медикосанітарної частини. Медичне обслуговування дітей здійснювалося відповідно
до вимог чинного законодавства. Значна увага приділяється питанням
контролю за станом захворюваності дітей та підлітків, проведенням
профілактичних заходів щодо її зниження, організацією медичного
обслуговування учнів.
Організація медичних оглядів проводиться на базі
амбулаторно-поліклінічних закладів та на базі закладів освіти.
Організація харчування . Харчування дітей в закладах дощкільної та
загальної середньої освіти міста організовано відповідно до вимог чинного
законодавства. Рішенням виконавчого комітету Вараської міської ради від
01.02.2018 № 1 «Про організацію харчування учнів та вихованців закладів
загальної середньої та дошкільної освіти міста Вараш на 2018 рік» затверджено
вартість харчування дітей в закладах загальної середньої освіти міста на одну
дитину в день на 2018 рік в розмірі : для дітей 1-4 класів
- до 16,19 грн.; для дітей пільгових категорій 5-11 класів - до 19,14 грн.; для
дітей, які відвідують групу продовженого дня - до 16,29 грн.; для дітей, які
відвідують групу продовженого дня класів інтенсивної педагогічної корекції 16,29 грн. Забезпечено безкоштовним харчуванням в закладах загальної
середньої освіти міста згідно з нормами, затвердженими постановою Кабінету
Міністрів України від 22.01.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування
у навчальних та оздоровчих закладах»: учнів 1-4 класів; учнів 5-11 класів із
числа: дітей-сиріт; дітей-напівсиріт; дітей, позбавлених батьківського
піклування; дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону
України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»; дітейінвалідів; дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у
спеціальних і інклюзивних класах; учнів з числа дітей, батьки яких є
учасниками бойових дій; дітей учасників бойових дій АТО, осіб та
добровольців, що безпосередньо приймали участь в АТО; дітей із сімей
переселенців; дітей із сімей військовослужбовців, померлих під час
проходження військової служби.
Встановлено вартість харчування дітей у закладах дошкільної освіти міста
на одну дитину в день на 2018 рік в розмірі:для дітей до трьох років - до 31,00
грн.; для дітей з трьох до шести (семи) років - до 46,35 грн.
Забезпечено
безкоштовним харчуванням в закладах дошкільної освіти міста згідно з
нормами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від
22.01.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та
оздоровчих закладах»: дітей-сиріт; дітей-напівсиріт; дітей, позбавлених
батьківського піклування; дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до
Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;
дітей-інвалідів; дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у
спеціальних і інклюзивних групах; дітей, батьки яких є учасниками бойових
дій; дітей учасників бойових дій АТО, осіб та добровольців, що безпосередньо

14

приймали участь в АТО; дітей із сімей переселенців; дітей із сімей
військовослужбовців, померлих під час проходження військової служби,
встановлено батьківську плату за харчування дітей в закладах дошкільної
освіти та дітей дошкільного віку в навчально-виховних комплексах міста в
розмірі 60% від вартості харчування на день, а також зменшено розмір плати за
харчування дітей у закладах дошкільної освіти міста на 50% для батьків, у
сім’ях яких троє і більше дітей.
З 01.04.2018р. відповідно до рішення виконавчого комітету Вараської міської
ради № 62 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 01.02.2018
року № 01 „Про організацію харчування учнів та вихованців закладів загальної
середньої та дошкільної освіти міста Вараш на 2018 рік„», встановлено
батьківську плату за харчування дітей в закладах дошкільної освіти та дітей
дошкільного віку в навчально-виховних комплексах міста в розмірі 50% від
вартості харчування на день.
Постійно проводиться моніторинг щодо дотримання санітарно-гігієнічних
вимог харчоблоків закладів освіти міста, обговорення питання організації
харчування дітей, перспективного меню на засіданнях міської батьківської
ради при управлінні освіти.
Проблемним питанням залишається заміна зношеного обладнання
харчоблоків в закладах загальної середньої освіти.
Управлінням освіти постійно здійснюється виплата одноразової допомоги
дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення
18-річного віку; здійснюється соціальний супровід окремих категорій дітей.
Також дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування
здійснюється закупівля спортивної форми.
Психологічний супровід. В закладах освіти міста постійно здійснюється
психологічний супровід учасників освітнього процесу.
18 практичних
психологів та 6 соціальних педагогів, обслуговують 17 закладів освіти.
Психологічним супроводом були охоплені 100% учнів та вихованців закладів
освіти міста.
ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ УЧАСНИКІВ
ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ. Питання охорони праці, безпеки життєдіяльності,
створення належних санітарно-гігієнічних умов та профілактика травматизму є
одним із найважливіших у роботі управління освіти та закладів освіти міста. В
управлінні освіти та підпорядкованих закладах освіти упродовж 2017/2018
навчального року систематично проводилась робота зі створення здорових та
безпечних умов при організації
освітнього процесу, профілактичнороз’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
області, безпеки дорожнього руху та профілактики травматизму виробничого та
невиробничого характеру. На базі Вараської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів № 4 проходив обласний практичний семінар з відповідальними
особами з питань цивільного захисту районних ( міських) відділів ( управлінь)
освіти , опорних ( базових) загальноосвітніх навчальних закладів області з
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питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності, відповідальних з питань
освіти об’єднаних територіальних громад з теми « Опорний навчальний закладметодичний центр для закладів загальної середньої освіти міста, району з
питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності», а також навчальнометодичний збір з питань проведення просвітницької роботи з населенням, яке
проживає в зонах спостереження атомних електростанцій відповідно до
розпорядження Кабінету Міністрів України від 01 лютого 2012 року № 58-р з
теми « Організація та проведення просвітницької роботи з населенням, яке
проживає в зоні спостереження Рівненської АЕС».
ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКЛАДІВ ТА
УСТАНОВ ОСВІТИ . Фінансування освітянської галузі міста здійснюється
за рахунок коштів загального та спеціального фонду державного та міського
бюджету. Слід відзначити, що фінансування освітньої галузі міста
здійснюється на належному рівні. Завдяки міській владі виділені кошти
на проведення поточних та капітальних ремонтів , закупівлю обладнання,
поповнення матеріально-технічної бази
закладів освіти міста. Значна
частина бюджетних коштів спрямована
на виплату заробітної плати
працівникам, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, організації
харчування дітей. У 2017 році виділено додатково кошти з міського бюджету
для підвищення з березня заробітної плати працівників закладів дошкільної та
загальної середньої освіти на 2 тарифні розряди (2 825 469,00 грн.). Захищені
статті витрат були пріоритетними і своєчасно та в повному обсязі
виплачувались. Показник по виплаті заробітної плати, надбавок (в тому
числі надбавки за престижність праці педагогічних працівників),
індексації, матеріальної допомоги на оздоровлення, щорічної грошової
винагороди педагогічним працівникам є одним із кращих по області.
Профінансовано всі необхідні витрати на відрядження працівників, проведення
різноманітних конкурсів, турнірів, змагань.
Виділення коштів у 2017-2018 роках по загальному фонду, грн.
КЕК

ПОКАЗНИКИ

2111+
2120
2210
2220
2230
2240
2250
2270

Заробітна плата

2730
2282

Інші виплати
Окремі заходи по реаліз.держ.
програм
Інші поточні видатки

2800

Придбання
Медикаменти
Продукти харчування
Оплата послуг
Оплата відряджень
Оплата комунальних послуг

2017 рік

2018 рік

137 698 595,00

143 110 895,00

4 794 202,00
148 435,00
8 951 373,00
4 361 339,00
413 471,00
4 283 071,00

4 646 946,00
183 072,00
10 015 767,00
3 611 074,00
509 857,00
4 633 178,00

74 670,00
24 044,00

81 860,00
21 120,00

6 240,00
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Всього

КПКВ

160 755 440,00

166 813 769,00

2017 рік

2018 рік

Назва коду

0610160 Апарат управління
1 613 507,00
0611010 Заклади дошкільної освіти
51 666 875,00
0611020 Заклади загальної середньої освіти
97 145 577,00
0611070 Спеціальні заклади
567 205,00
0611090 БДЮТ
0611140 Заходи післядипломної
педагогічної освіти
1011160 Доставка підручників
0611150 Методична робота
0611160 Централізована бухгалтерія
0611160 ГЦГО
0613230 Допомога дітям-сиротам
0615031 ДЮСШ

2 172 654,00
60 086 163,00
93 000 632,00
403 023,00

2 879 553,00
290 764,00

3 261 312,00
325 303,00

27 300,00
1 408 149,00
2 178 737,00
1 266 670,00
12 670,00
1 638 433,00

1 566 385,00
2 665 416,00
1 400 756,00
10 860,00
1 860 265,00

У 2018 році по загальному фонду на освітню галузь міста виділено на
5 058 329,00 грн. більше, ніж у 2017 році.
Питома вага в загальній сумі виділених коштів на 2018 рік належить
видаткам по захищених статтях:
2100 Оплата праці становить
85,7 %,
2230 Продукти харчування
6,0 %,
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
2,8 % ,
Інші видатки
5,5 %.
Виділення коштів у
розвитку), грн.

2017- 2018 роках по спеціальному фонду (бюджет

КЕК Показники
Всього
3110 Придбання обладнання
3132 Капітальний ремонт
3142 Реконструкція

2017 рік

2018 рік

27 796 133,00
3 352 181,00
19 337 278,00
3 703 779,00

5 820 100,00
1 573 462,00
4 246 638,00

У 2018 році освітня галузь потребує додаткових коштів на оплату
праці педагогічних працівників
закладів загальної середньої освіти –
15 035 900,00 грн. ( в т.ч. за рахунок залишку освітньої субвенції з
минулих періодів – 7 356 400,00 грн.). Відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 11 січня 2018 року №22 «Про підвищення оплати
праці педагогічних працівників» посадові оклади (ставки заробітної плати)
педагогічних працівників підвищуються з 1 січня 2018 р. на 10 відсотків
Упродовж
2017/2018 навчального року
проводилась значна робота
щодо утримання в належному стані будівель та приміщень закладів освіти,
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зміцнення та збереження навчальної, матеріально-технічної бази, дотримання
санітарно-гігієнічних вимог, правил і норм охорони праці , техніки безпеки в
закладах освіти міста. Проводилась системна робота по підготовці
закладів
освіти до нового навчального року , роботи в осінньо-зимовий період ,
здійснено придбання необхідного обладнання, інвентаря. Упродовж 2017
року управлінням освіти проведено 27 процедур відкритих торгів,
7
переговорних процедур, 30 допорогових закупівель. Укладено 356 договорів.
Економія бюджетних коштів за результатами проведення процедур через
систему «ProZorro» - 1 432 108, 68 гривень. Упродовж 2017 року проведено
наступне.
У
закладах дошкільної освіти виконані косметичні та поточні ремонти
приміщень, побілка стель ігрових та спальних кімнат, туалетів, фарбування
панелей, стін приміщень, плінтусів, частково проведено заміну лінолеуму,
виконуються ремонти харчоблоків, пралень, фарбування малих архітектурних
форм та тіньових навісів. Закуплені іграшки та спортивний інвентар. Окрім
того, частково проведено заміну меблів (дитячі стільці та столи, шафи,
комп’ютерні столи тощо), придбано будівельні та інші господарські матеріали;
проводиться поточний ремонт санітарно-побутових приміщень. Закінчено
капітальний ремонт покрівлі в закладах дошкільної освіти № 5, №11 , №12.
Закінчено заміну вікон та дверей у дошкільному навчальному закладі (яслахсадку) комбінованого типу № 7, НВК №10. Розпочалась заміна вікон та дверей
в закладах дошкільної освіти
№3,4,6,8,11,12. Також планується заміна
світильників на світлодіодні в закладах дошкільної освіти №3,№5, НВК №10.
Ремонт вуличного освітлення проведено у дошкільному навчальному закладі
(яслах-садку) комбінованого типу № 4;
У закладах загальної середньої освіти міста поповнилася матеріальна база
навчальних кабінетів. Окрім того, частково проведено заміну меблів (стільці та
столи, шафи, комп’ютерні столи тощо), придбано будівельні та інші
господарські матеріали, канцелярські товари , іграшки та спортивний інвентар
та інші витратні матеріали, виконуються поточні ремонтні роботи, проводиться
підготовка теплових вузлів до роботи в осінньо-зимовий період та поточний
ремонт санітарно-побутових приміщень. Усі заклади забезпечені інвентарем,
технічними засобами навчання, миючими і дезінфікуючими засобами. Меблі,
що втратили естетичний вигляд зусиллями працівників полаковані,
пофарбовані, підклеєні. Також зусиллями працівників закладів та батьків і
благочинців проведено косметичні ремонти в класних кімнатах, коридорах та
інших приміщеннях. Придбано будівельні матеріали для ремонту класів.
Замінено всі вікна в НВК №10, загальноосвітніх школах І-ІІІ ступенів №4 та
№5. Проведено капітальний ремонт актової зали в загальноосвітній школі І-ІІІ
ступенів №1. Продовжується реконструкція у закладах загальної середньої
освіти №№1,2. Розпочалась робота по встановленню індивідуальних теплових
вузлів в ЗЗСО №№1-5 та заміні світильників на світодіодні в загальноосвітній
школі І-ІІІ ступенів №4 та НВК10, закладах дошкільної освіти №3, №5.
Побудовано нове футбольне поле на стадіоні загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів №4 .
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У закладах позашкільної освіти поповнено матеріальну базу (спортінвентар,
меблі, господарський інвентар, будівельні матеріали, закуплено взуття та
головні убори для вихованців. В приміщенні управління освіти встановлено
сигналізацію охорони та відеоспостереження.
Запровадження інформаційно-комп’ютерних технологій.
Учасники
освітнього процесу закладів загальної середньої освіти міста забезпечені
відповідною комп’ютерною технікою та програмним забезпеченням. В
управлінні освіти та закладах освіти упроваджується Інформаційна система
управління освітою (ІСУО), що дає можливість створити Єдину державну базу
з питань освіти (ЄДБО), функціонують веб-сторінки всіх
закладів освіти,
організовано онлайн-реєстрацію дітей у заклади дошкільної освіти . Введено
систему режиму відеоспостереження у всіх закладах загальної середньої
освіти, навчально-виховних комплексах та дошкільному навчальному
закладі (яслах-садку) №12.

ПРОБЛЕМИ ОСВІТЯНСЬКОЇ ГАЛУЗІ МІСТА.
Серед існуючих проблем найбільш серйозними є:
- двозмінність навчання в окремих закладах загальної середньої освіти ;
- перебування закладу нового типу –
Вараської гімназії
в
пристосованому приміщенні закладу дошкільної освіти;
- перебування Будинку дитячої та юнацької творчості в пристосованому
орендованому приміщенні;
- перебування Дитячо-юнацької спортивної школи в пристосованому
приміщенні;
- продовження та завершення будівництва закладу загальної середньої
освіти (загальноосвітня школа №6);
- проведення геодезичного та геофізичного спостереження за будівлями
закладів освіти міста ;
- проведення пожежної сигналізації в закладах освіти міста;
- капітальний ремонт огорожі закладів загальної середньої освіти;
- завершення заміни вікон і дверей;
- матеріально – технічне забезпечення закладів загальної середньої освіти для
впровадження нової української школи (НУШ);
- створення інклюзивно – ресурсного центру(ІРЦ);
- повернення коштів на рахунок управління освіти на підставі наказу
Господарського суду Рівненської області «Про примусове виконання рішення»
від 12.12.2017№ 918/671/17 щодо закупівлі автобуса;
- зменшення кількості дітей
в окремих
закладах дошкільної освіти
(наповнення груп);
- ремонт покрівлі в ДЮСШ та загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4;
- зношене обладнання харчоблоків в закладах загальної середньої освіти;
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- передача об’єктів капітального будівництва та реконструкції закладів освіти
від управління освіти до управління містобудування, архітектури та
капітального будівництва виконавчого комітету Вараської міської ради.

Начальник управління

Горайчук А.І 23610
Бондар Л.А. 23263

О.Корень

