від 03 вересня 2015 року

№ 245-р

Про підготовку закладів освіти району
до нового 2015-2016 навчального року
та стан виконання делегованих повноважень
органів виконавчої влади виконавчими
комітетами сільських, селищних рад
у галузі освіти
Систему загальної середньої освіти району становлять 27
загальноосвітніх навчальних закладів: 25 знаходяться в сільській місцевості, що
становить 92,8 % від загальної кількості закладів та 2 в селищах міського типу,
із них 10 навчально-виховних комплексів «Загальноосвітній навчальний
заклад – дошкільний навчальний заклад», 1 навчально-виховний комплекс
«Загальноосвітній навчальний заклад – гімназія», 9 – шкіл І-ІІІ ступенів, 7 –
шкіл І-ІІ ступенів.
Згідно з графіком у період з 11 по 18 серпня 2015 року робочою комісією
у складі начальника відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації,
методистів районного методичного кабінету, представників відділу державного
санітарно-епідеміологічного нагляду у Вільшанському та Голованівському
районах
Новоархангельського
управління
головного
управління
Держсанепіднагляду у Кіровоградській області та районного відділу управління
ДСНС України у Кіровоградській області здійснювався об’їзд навчальних
закладів району. Станом на 11 серпня 2015 року в усіх навчальних закладах
проведено поточні ремонти, а саме: побілка та фарбування класних кімнат,
коридорів, службових приміщень. Опалення шкіл здійснюють 27 котелень, які
готові до роботи в осінньо-зимовий період. На даний час у НВК «Голованівська
ЗШ І-ІІІ ступенів ім.Т.Г.Шевченка – гімназія», Побузька ЗШ І-ІІІ ступенів, НВК
«Перегонівська ЗШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ», Межирічківська ЗШ І-ІІІ ступенів та
НВК «Молдовська ЗШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ» опалення здійснюють
енергозберігаючі пілетні котли. До початку опалювального сезону заклади
освіти забезпечені паливом.
У всіх школах району створено умови для харчування дітей (вартість
харчування 1 дитини в день – 6 грн.). Учні 1-4 класів, діти-сироти та діти,
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учасників АТО харчуються безкоштовно. Учні 5-11 класів мають можливість
харчуватися за батьківську доплату.
На території району функціонує 29 дошкільних навчальних закладів, з
них по місту – 4 ДНЗ з наповнюваністю 545 дітей, по селу 25 ДНЗ –
468 дитини. Проведено облік дітей старшого дошкільного віку. Дітей
п’ятирічного віку в районі – 320, які 100% охоплені дошкільною освітою.
Враховуючи вищевикладене, відповідно до рішення колегії районної
державної адміністрації від 28 серпня 2015 року № 21:
1. Виконавчим комітетам сільських, селищних рад району:
виконувати Інструкцію з обліку дітей і підлітків шкільного віку,
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 року
№ 646, у частині здійснення організації обліку дітей і підлітків шкільного віку;
сприяти організації харчування учнів старших класів протягом
навчального року;
виділяти кошти на покращення оздоровлення дітей навчального закладу
щоліта;
закладати кошти на організацію дозвілля для дітей, які проживають на
території населеного пункту.
2. Відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації:
зберегти та привести мережу існуючих навчальних закладів району у
відповідність до вимог чинного законодавства;
продовжити виконання районних програм «Вчитель», «Шкільний
автобус», «Освітній округ 2016-2020» тощо;
впродовж 2015-2016 навчального року організувати безкоштовне гаряче
харчування для учнів 1-4 класів та дітей пільгових категорій;
у перспективі з 01 вересня 2015 року провести оптимізацію шкіл району,
а саме: Голованівської ЗШ І-ІІІ ступенів ім. Г.В. Міклея з І-ІІІ ступенів на
І-ІІ ступенів, Грузька ЗШ І – ІІІ ступенів з І-ІІІ ступенів на І-ІІ ступенів;
продовжувати роз’яснювальну роботу серед директорів, педагогічних
працівників, учнів та батьків щодо оптимізації закладів освіти району.
3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на
заступника голови районної державної адміністрації Бугаєнко О.П.
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