
РІШЕННЯ

розширеної колегії відділу освіти 
Первомайської райдержадміністрації

від 28 серпня 2019 року

Про підсумки розвитку дошкільної, 
загальної середньої та позашкільної освіти 
у 2018/2019 н. р. та завдання на 2019/2020 н. р.

Заслухавши довідку начальника відділу освіти Давидової Г.П. «Про 
підсумки розвитку дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти у 
2018/2019 н. р. та завдання на 2019/2020 н. р.», з метою забезпечення 
функціонування системи освіти Первомайського району колегія вирішила:

1. Довідку «Про підсумки розвитку дошкільної, загальної середньої та 
позашкільної освіти у 2018/2019 н. р. та завдання на 2019/2020 н. р.» взяти до 
уваги.
2. Вважати пріоритетними завданнями для здійснення освітньої діяльності в 
галузі

дошкільної освіти: 
створення належних умов для отримання дошкільної освіти, 

забезпечення дієвості особистісно орієнтованої освітньої системи;
осучаснення освітнього процесу шляхом упровадження 

інформаційно-комунікаційних технологій в управлінській, навчально- 
методичній, освітній діяльності, роботі з батьками вихованців, 
громадськістю;

- створення сучасного освітнього середовища, сприятливого для 
формування гармонійно розвиненої особистості та реалізації індивідуальних 
творчих потреб кожної дитини;

загальної середньої освіти:

оптимізація мережі закладів загальної середньої освіти; 
забезпечення організованого підвезення шкільними автобусами 

учнів до місць навчання та у зворотному напрямку;
забезпечення закладів освіти доступом до швидкісного інтернету; 
забезпечення інтеграції дітей із особливими освітніми потребами 

у загальноосвітній простір;
розширення мережі загальноосвітніх навчальних закладів з 

інклюзивним навчанням;
активізація роботи педагогів із розвитку здібностей та творчого 

потенціалу школярів, створення умов для самореалізації як вчителів, так і 
учнів;



розвиток громадянської активності школярів, мотивація 
здорового способу життя учнівської молоді;

позашкільної освіти:

збереження мережі позашкільних закладів;
залучення позашкільних навчальних закладів до участі * в 

міжнародних освітніх проектах та програмах;
забезпечення конструктивної взаємодії позашкільних навчальних 

закладів із громадськими організаціями, батьками вихованців;

оздоровлення школярів:

забезпечення стовідсоткового оздоровлення дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, дітей, батьки яких загинули, 
постраждали або знаходяться в зоні проведення АТО, дітей внутрішньо 
переміщених осіб;

функціонування закладів відпочинку, мовних таборів на повну 
потужність протягом оздоровчого періоду;

матеріально-технічного забезпечення освіти:

впровадження сучасних енергозберігаючих технологій; 
підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення.

3. Керівникам закладів освіти:
3.1. Розглянути питання на серпневих педрадах щодо забезпечення 

розвитку освіти, намітити та здійснити заходи щодо покращення цієї роботи.

4. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Начальник від; Г. ДАВИДОВА

Секретар к о л е г і ї ^ , ^ І. КОВАЛЬ


