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Про стан розвитку освіти у
Знам'янському районі
У 2020/2021 навчальному році в районі працюють 5 опорних навчальних
закладів та 7 їх філій. Відкрито 129 класів, де навчаються 1888 учнів. У районі
діють 10 дошкільних навчальних закладів (далі – ДНЗ), 3 дошкільні підрозділи
в навчально-виховних комплексах.
На території району проживає 791 дитина віком від 1 до 6 (7) років. Дітей
віком від 3 до 6 (7) років – 512, з них: 446 охоплено дошкільною освітою, що
становить 87% (2018 рік – 690, (86%); 2019 рік – 501 (96%)) від загальної
кількості дітей. Всього у 10 ДНЗ нараховується 558 місць та у навчальновиховних закладах – 66, разом – 624 місць. На 100 місцях в середньому
виховується 71 дитина.
У районі в повному обсязі задовольняються потреби сільської громади на
місця в ДНЗ. Черга на влаштування дітей до них відсутня.
Для забезпечення права дітей на отримання дошкільної освіти
організований підвіз для дошкільнят з населених пунктів району (села Заломи,
Зелений Гай, Копані, Юхимове), де дошкільні навчальні заклади відсутні.
Батьківська плата за харчування дітей в ДНЗ за 9 місяців 2020 року склала
13,25 грн. (2018 рік – 10,70 грн., 2019 рік – 11,91), вартість харчування одного
дітодня – 33,75 грн. (2018 рік – 29,29 грн., 2019 рік – 32,61 грн.), середнє
виконання норм харчування у 2020 році становить 69%, (2018 рік – 84%,
2019 рік – 82%).
У районі триває робота з модернізації загальної середньої освіти у рамках
розбудови Нової української школи. У 2020/2021 навчальному році набір учнів
у перший клас становив 163 дитини.
Середня наповнюваність класів складає 14 учнів.
У 2020/2021 навчальному році в закладах освіти району на індивідуальній
формі навчання за станом здоров'я навчаються 33 учня. На базі 5 навчальних
закладів відкрито 11 класів з інклюзивним навчанням для 11 дітей.
У загальноосвітніх школах району працюють 12 їдалень, у ДНЗ – 13.
Гарячим харчуванням забезпечено 1544 учні, з них: 1-4 класів – 772,
5-11 класів – 772. Гарячим харчуванням забезпечені діти з числа пільгових
категорій: діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування – 108, діти з
малозабезпечених сімей – 87, діти учасників АТО – 161.
У районному бюджеті на 2020 рік запланована вартість одноразового
харчування складає 15 грн.
До освітніх закладів підвозяться 491 учень та 41 педагогічний працівник.
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Всі шкільні автобуси регулярно проходять техогляд, мають паспорти
маршрутів. Забезпечення учнів загальноосвітніх навчальних закладів загальною
середньою освітою складає 100%.
У серпні-вересні 2020 року заклади загальної середньої освіти району
отримали підручники для учнів 3-х і 7-х класів із використанням модуля
прозорого вибору підручників на базі інформаційно-телекомунікаційної
системи "Державна інформаційна система освіти". Відділом освіти, культури,
молоді та спорту райдержадміністрації вчасно забезпечується розподіл і
доставка підручників до освітніх закладів району із КП "Регіональна
інформаційно-поліграфічна агенція".
У 2020/2021 навчальному році 12 класів працюють у форматі Нової
Української Школи, впровадження якої потребує кадрового та матеріального
забезпечення. Дванадцять педагогічних працівників, які працюють у 1-х класах,
пройшли навчання дистанційно (он-лайн курс) на порталі ЕdEra та очно на базі
комунального закладу "Кіровоградський обласний інститут післядипломної
педагогічної освіти ім. Василя Сухомлинського", де отримали відповідні
сертифікати.
У 2020/2021 навчальному році забезпечено повноцінне функціонування
позашкільного навчального закладу – Знам'янського районного центру дитячої
та юнацької творчості (далі – центр), 42 гуртки (70 груп) якого працюють на
базі 12 шкіл району.
Роботою центру охоплено 1155 дітей, що становить 61,1% від загальної
кількості учнівської молоді. Формування мережі гуртків відбувається
відповідно до соціального замовлення та потреб шкіл, батьків і дітей.
На виконання розпорядження голови райдержадміністрації від 08 жовтня
2020 року № 219-р "Про стан готовності господарського комплексу району до
роботи в осінньо-зимовий період 2020/2021 років" проведена значна робота
щодо забезпечення початку навчального року в загальноосвітніх закладах
району.
Проведено повірку манометрів, сигналізаторів та лічильників газу.
Вживаються заходи щодо проведення перевірки димохідно-вентиляційних
каналів, встановлюються системи дистанційної передачі даних на
комерційному вузлі обліку природного газу по трьох опорних навчальних
закладах (с. Трепівка, с. Петрове, с. Мошорине) та двох філіях (с. Іванківці,
с. Топило).
Проведено ремонт за кошти місцевого бюджету:
харчоблоку та ґанку опорного навчального закладу (далі – ОНЗ)
"Богданівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені І.Г.Ткаченка" на
загальну суму 550 тис. грн.;
туалету філії "Богданівська загальноосвітня школа" ОНЗ "Богданівська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. І.Г.Ткаченка" (50 тис. грн.);
ґанку та туалету ОНЗ "Мошоринська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
ремонт (700 тис. грн.);
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відкосів на вікнах та туалету філії "Володимирівська загальноосвітня
школа" ОНЗ "Мошоринська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів (150 тис. грн.);
туалету ОНЗ "Суботцівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
(100 тис. грн.).
Потреба у твердому паливі на опалювальний період 2020/2021 років
становить 631,6 тон. Укладено договір з ТОВ "Вугільна компанія Центр" на
поставку твердого палива. Залишки вугілля в навчальних закладах району
станом на 01 вересня 2020 року становили 182,5 тони та 28,9 м3 дров твердих
порід. На даний час навчальні заклади забезпечені твердим паливом на 25%.
В інспекції Держенергонагляду підписані всі акти готовності теплового
господарства освітньої галузі району до роботи в новому опалювальному
сезоні. Проведено перевірку та отримано акти технічного стану
електроустановок, заміри опору заземлення електрообладнання та опору
ізоляції електроустановок. Проведено навчання відповідальних осіб за теплове
господарство.
Придбано за рахунок коштів залишку освітньої субвенції:
два телевізори, один ноутбук, один проектор без екрану, один
вчительський стіл, одне крісло, комплект меблів для кабінету фізики (14 парт,
28 стільців), стенди, демонстраційний стіл для ОНЗ "Богданівська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. І.Г. Ткаченка" загальною вартістю
107484 грн.;
один телевізор, три системні блоки, один проектор, один екран для
проектора, жалюзі для філії "Богданівська загальноосвітня школа" ОНЗ
"Богданівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені І.Г. Ткаченка"
(61300 грн.);
один ноутбук, один проектор, один екран до проектора, два комплекти
стільців та два комплекти кришок для парт 2-х містних для ОНЗ "Мошоринська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" (76940 грн.);
один фільтр для води для ОНЗ "Трепівська загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів" (12460 грн.);
два телевізори, один ноутбук для філії "Казарнянська загальноосвітня
школа" ОНЗ "Трепівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" (38500 грн.);
один телевізор, один стіл вчительський, одне крісло, комплект меблів для
кабінету хімії (15 парт, 30 стільців), комплект меблів для кабінету історії,
комплект меблів для кабінету математики, демонстраційний стіл, витяжна шафа
для ОНЗ "Суботцівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" (139030 грн.);
комплект меблів для кабінету хімії для ОНЗ "Петрівський навчальновиховний комплекс "Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів" (57000 грн.);
п'ять телевізорів, один ноутбук для філії "Володимирівська
загальноосвітня школа" ОНЗ "Мошоринська загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів" (78250 грн.);
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два телевізори, два багатофункціональних пристрої, очисне обладнання
для філії "Іванковецька загальноосвітня школа" ОНЗ "Богданівська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. І.Г.Ткаченка" (68540 грн.);
дев'ять ноутбуків, вісім проекторів з екраном, один багатофункціональний
пристрій, п'ять мікроскопів для філії "Диківська загальноосвітня школа"
ОНЗ "Петрівський навчально-виховний комплекс "Дошкільний навчальний
заклад-загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" (280700 грн.).
В рамках проведення реформи "Нова українська школа" придбано
дидактичний матеріал на загальну суму 146936 грн., 14 комплектів
комп'ютерного обладнання (багатофункціональний пристрій, ламінатори) на
суму 86772 грн., 14 ноутбуків (178164 грн.), 14 телевізорів (142716 грн.).
Відповідно до статті 32 Закону України "Про місцеві державні
адміністрації", Закону України "Про освіту":
1. Відділу освіти, культури, молоді та спорту райдержадміністрації у
2020/2021 навчальному році забезпечити вжиття заходів щодо:
1) створення нового освітнього простору з метою саморозвитку та
реалізації творчого потенціалу кожного учасника освітнього процесу, зокрема
дітей з особливими освітніми проблемами;
2) виконання Концепції Нової української школи під час здійснення
освітнього процесу та методичного супроводу виконання предметів в
початковій школі у зв'язку із затвердженням нового Державного стандарту
початкової освіти;
3) стовідсоткового охоплення навчанням дітей шкільного віку у закладах
загальної середньої освіти району;
4) інтеграції дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітній
простір шляхом створення умов для їх навчання в інклюзивних класах;
5) стовідсоткового охоплення дітей пільгових категорій та дітей, які
знаходяться на внутрішкільному обліку, позашкільною освітою;
6) організації харчування учнів пільгових та не пільгових категорій в
розмірі 15 грн. у день на одну дитину;
7) виконання норм харчуванням дітей дошкільних навчальних закладів
району до 100 відсотків;
8) організації підвезення учнів, які проживають поза межами пішохідної
доступності до навчальних закладів району;
9) дотримання температурного режиму у приміщеннях, раціонального
режиму навчально-виховної діяльності та навчально-виховного навантаження,
виконання санітарно-гігієнічного та протиепідеміологічного режиму в
навчальних закладах;
10) належної підготовки до опалювального сезону та організації безпечного
функціонування
закладів
загальної
середньої
освіти
району
у
2020/2021 навчальному році;
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11) ефективної діяльності підпорядкованих закладів освіти у межах
асигнувань, затверджених у районному бюджеті, та з урахуванням вимог
економного управління цими коштами;
12) інформування населення району через засоби масової інформації,
загальні збори, громадські слухання про успіхи та проблеми в діяльності шкіл,
забезпечення соціального захисту учасників освітнього процесу.
2. Рекомендувати сільським головам району:
1) сприяти охопленню дошкільною освітою 100% дітей віком від 3 до
6 (7) років;
2) відповідно до пунктів 4, 6 частини першої статті 32 Закону України
"Про місцеве самоврядування в Україні" щодо виконання власних повноважень
виконавчих органів сільських рад у сфері освіти в частині забезпечення
пільгового проїзду учнів та педагогічних працівників до місця навчання та
додому, харчування учнів у закладах освіти, вжити заходів щодо забезпечення
їх фінансування;
3) сприяти розширенню мережі Знам'янського районного центру дитячої та
юнацької творчості шляхом забезпечення фінансування гуртків.
3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови районної
державної адміністрації від 06 листопада 2019 року № 264-р "Про стан освіти у
Знам'янському районі".
4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого
заступника голови районної державної адміністрації Осипенка В.В..

Голова районної
державної адміністрації

Василь СМАГЛЮК

