УКРАЇНА
МИХАЙЛІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
сьоме скликання
двадцять дев’ята (позачергова) сесія
РІШЕННЯ
24 січня 2018 року

№1

Про проведення конкурсу на визначення
опорного навчального закладу серед
загальноосвітніх навчальних закладів
Михайлівського району

Керуючись ст.ст. 43, 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні”, Законом України “Про освіту”, Положенням про освітній округ,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 року
№777 (у редакції постанови від 20.02.2016 № 79), Михайлівська районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Провести конкурс на визначення опорного навчального закладу серед
загальноосвітніх навчальних закладів Михайлівського району у термін з
25.01.2018 року по 20.02.2018 року.
2. Затвердити Положення про проведення конкурсу на визначення опорного
навчального
закладу
серед
загальноосвітніх
навчальних
закладів
Михайлівського району (додається).
3. Затвердити склад конкурсного комітету з визначення опорного навчального
закладу (додається).
4. Доручити відділу освіти, молоді та спорту Михайлівського районної
державної адміністрації:
4.1. Подати на розгляд конкурсного комітету інформацію про аналіз мережі
підпорядкованих навчальних закладів, з урахуванням їх кадрового потенціалу та
рівня матеріально-технічного забезпечення, стан впровадження до профільної
підготовки і профільного навчання у навчальних закладах та якість
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надання зазначених освітніх послуг.
4.2. Довести до відома та надати роз’яснення керівникам навчальних закладів
про Умови та Положення проведення конкурсу.
4.3. Здійснити прогноз витрат на зміцнення матеріально-технічної бази
навчальних закладів, придбання шкільних автобусів з метою організації
підвезення учнів (вихованців) і педагогічних працівників до місця навчання,
роботи та до місця проживання, введення у разі потреби додаткових посад
педагогічних працівників, створення безбар’єрного середовища для осіб з
особливими освітніми потребами.
4.4. Інформувати громадськість про утворення опорного навчального закладу та
його філій в засобах масової інформації.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради
з питань освіти, культури, охорони здоров’я та молоді і спорту.

Голова ради

С.В.Передерій

Проект підготовлений
відділом освіти, молоді
та спорту райдержадміністрації
Начальник відділу

Т.О.Кучерява

Аркуш погодження додається

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення районної ради
від 24 січня 2018 року №1
ПОЛОЖЕННЯ
проведення конкурсу на визначення опорного
навчального закладу серед загальноосвітніх навчальних закладів
Михайлівського району
І. Мета і завдання Конкурсу
1. Конкурс проводиться з метою створення умов для комплексної оптимізації і
модернізації системи загальної середньої освіти району, забезпечення рівного доступу
до якісної освіти, організації до профільної підготовки та профільного навчання,
поглибленого вивчення учнями предметів незалежно від місця проживання,
концентрації та ефективного використання наявних ресурсів, спрямування їх на
задоволення освітніх потреб учнів (вихованців), створення єдиної системи виховної
роботи, підготовки конкурентоспроможного випускника сучасної школи.
2. Завдання Конкурсу:
виявлення ефективної моделі опорного закладу як центру освітнього округу,
діяльність якого спрямовано на створення умов для здобуття громадянами якісної
загальної середньої освіти, упровадження до профільної підготовки і профільного
навчання, поглибленого вивчення окремих предметів, забезпечення всебічного
розвитку особистості.
ІІ. Керівництво Конкурсом
Проведення Конкурсу забезпечує конкурсний комітет з визначення освітніх
округів та опорних шкіл у Михайлівському районі (далі - Комітет).
Організаційне забезпечення проведення конкурсу здійснює відділ освіти, молоді
та спорту Михайлівської районної державної адміністрації.
ІІІ. Терміни проведення та учасники Конкурсу
1. Конкурс проводиться з 25.01.2018 року по 20.02.2018 року в два етапи.
І етап - підготовчий, проводиться з 25.01.2018 року по 15.02.2018 року, - подання заявок
відповідними загальноосвітніми навчальними закладами Михайлівського району до
відділу освіти, молоді та спорту Михайлівської районної державної адміністрації.
ІІ етап - основний, проводиться з 16.02.2018 року по 20.02.2018 року, - визначення
переможців Конкурсу.
2. Учасниками Конкурсу є загальноосвітні навчальні заклади І-ІІІ ступенів
Михайлівського району.
Продовження додатку

ІV. Порядок участі у Конкурсі
1. Для участі у Конкурсі до відділу освіти, сім’ї та молоді райдержадміністрації
подаються такі матеріали:
1) заявка загальноосвітнього навчального закладу;
2) план розвитку навчального закладу ( 5-7 сторінок) на наступні 3 роки
(базовий для порівняння - 2016/2017 навчальний рік), який містить таку обов’язкову
інформацію:
- забезпечення доступу до отримання освітніх послуг в опорному закладі
(проектна потужність опорного закладу; кількість учнів, що навчаються з території
обслуговування навчального закладу; кількість учнів, які будуть підвозиться до опорної
школи; маршрути підвезення учнів та педагогічних працівників з розрахунком
відстаней та приблизного часу в дорозі; транспорт, яким здійснюється підвезення)
- мережа класів та їх наповнюваність;
- організація до профільної підготовки та профільного навчання;
- організація інклюзивного навчання при наявності дітей з особливими
потребами;
- удосконалення матеріально-технічної, навчально-методичної бази, у тому числі
укомплектування бібліотечного фонду;
- зміцнення кадрового потенціалу;
- залучення бюджетних коштів, інвестицій.
3) опис інвестиційних потреб опорної школи ( придбання шкільних автобусів
для перевезення учнів, оснащення навчальних кабінетів, придбання мультимедійного
обладнання, встановлення мережі wi-fi з безпечним доступом, заходи з
енергозбереження, ремонт приміщень, професійне вдосконалення учителів, тощо).
2. Інформація про подані на Конкурс матеріали розміщується на офіційних
сайтах райдержадміністрації та районної ради.
V. Критерії оцінювання та визначення переможців Конкурсу
1. Визначення переможця Конкурсу проводиться конкурсним комітетом із
визначення опорного навчального закладу ( далі - Комітет) у складі, відповідно до
додатку до цього рішення.
2. Підсумки Конкурсу підбиваються за загальною сумою балів.
3. Подані матеріали на Конкурс оцінюються Умовами проведення конкурсу
(максимальна кількість балів за однією позицією - 10 балів).
4. Комітет працює на громадських засадах.
5. Засідання Комітету є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох
третин його складу.
6. Рішення Комітету про визначення переможця Конкурсу ухвалюється шляхом
відкритого голосування простою більшістю голосів присутніх на
Продовження додатку
7. засіданні членів Комітету, у разі рівності голосів перевага надається думці, за
яку проголосував голова комітету.
8. Рішення Комітету про визначення опорного навчального закладу подається до

районної ради для прийняття рішення про створення опорного закладу.
9. Інші питання, що не врегульовані цим Положенням, визначаються чинним
законодавством.

Начальник відділу
освіти, молоді та спорту

Т.О.Кучерява

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення районної ради
від 24 січня 2018 року №1

Склад конкурсного комітету на визначення
опорного навчального закладу серед
навчальних закладів Михайлівського району
Спасська Інна Миколаївна
Лагєрєва Ірина Всеволодівна
Сушко Ольга Юріївна

голова конкурсного комітету
(заступник голови райдержадміністрації)
заступник голови комітету
(заступник голови районної ради)
Секретар конкурсного комітету

Члени конкурсного комітету
Гайдаржі Іван Васильович

голова постійної комісії районної ради з
питань освіти, культури, охорони здоров’я та молоді
і спорту (за згодою)

Згоннік Оксана Василівна

начальник управління фінансів
Михайлівської райдержадміністрації

Кучерява Тетяна
Олександрівна

начальник відділу освіти, молоді та спорту
Михайлівської райдержадміністрації

Павлова Яна Юріївна

голова профспілки працівників освіти району
(за згодою)

Начальник відділу
освіти, молоді та спорту

Т.О.Кучерява

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту рішення
«Про проведення конкурсу на визначення опорного навчального закладу серед
загальноосвітніх навчальних закладів
Михайлівського району».
1. Обґрунтування необхідності прийняття рішення.
Проект рішення розроблено керуючись Законами України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, “Про освіту”, Положення про освітній округ,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 року №777 (у
редакції постанови від 20.02.2016 № 79).
2. Даним рішенням доручається відділу освіти, молоді та спорту Михайлівської
районної державної адміністрації провести конкурс на визначення опорного
навчального закладу.
3. Мета і шляхи його досягнення.
Рішення приймається з метою підвищення освітнього рівня сільського
населення.
4. Правові аспекти.
Проект рішення розроблено на підставі Законів України ст.ст.43, 59 “Про місцеве
самоврядування в Україні”, “Про освіту”, Положення про освітній округ,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 року №777 (у
редакції постанови від 20.02.2016 № 79), розглянувши рішення комісії для визначення
освітніх округів та опорних шкіл у Михайлівському районі від 22.01.2018 року.
5. Фінансово-економічне обґрунтування.
Прийняття рішення мінімізує матеріальні та фінансові витрати.
6. Регіональний аспект.
Проект рішення стосується питання надання освітніх послуг особам, які
мешкають на території Михайлівського району та не впливає на регіональний
розвиток.
7. Громадське обговорення.
Проект рішення Михайлівської районної ради не потребує проведення
громадського обговорення.
8. Прогноз результатів.
Створення відповідних умов для здобуття освіти дітям.

Начальник відділу
освіти, молоді та спорту

Т.О.Кучерява

________________________2018
Аркуш

погодження проекту рішення районної ради
«Про проведення конкурсу на визначення опорного навчального закладу серед
загальноосвітніх навчальних закладів
Михайлівського району».
Прізвище, ініціали
Стулень О.В.

Посада
Голова районної державної
адміністрації

Спасська І.М.

Заступник голови
районної
державної адміністрації

Згоннік О.В.

Начальник управління фінансів
районної державної адміністрації

Зезуль І.А.

Начальник відділу організаційної
роботи та документального
забезпечення апарату районної
державної адміністрації

Новікова М.В.

Головний спеціаліст –
юрисконсульт апарату районної
державної адміністрації

Лагєрєва І.В.

Заступник голови районної ради

Василишина О.Л.

Начальник відділу з питань
управління майном, проектногрантової та кадрової роботи
районної ради

Третяк Н.М.

Начальник
відділу
організаційного
забезпечення
діяльності ради та із загальних
питань.

Третяк А.М.

Головний спеціаліст відділу з
питання управління майном,
проектно-грантової та кадрової
роботи.

Гайдаржі І.В.

Голова постійної
комісії з
питань освіти, культури, охорони
здоров’я та молоді і спорту.

СПИСОК

Підпис

Дата

розповсюдження рішення районної ради
двадцять дев’ятої (позачергової) сесії сьоме скликання від 24.02.2018 №1
«Про проведення конкурсу на визначення опорного навчального закладу».
1.
2.
3.
4.

РДА
Сільські ради
Постійна комісія районної ради з питань з питань освіти,
культури , охорони здоров’я та молоді і спорту
Відділ освіти, молоді та спорту РДА

1
1
1
1

З питання «Про проведення конкурсу на визначення опорного навчального закладу
серед загальноосвітніх навчальних закладів Михайлівського району» доповідає
Кучерява Т.О. - начальник відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації.

Запрошені на двадцять сьому сесію сьомого скликання Михайлівської районної
ради Запорізької області:
1. Головний спеціаліст відділу освіти, молоді та спорту Михайлівської районної
державної адміністрації - Сушко О.Ю.

Начальник відділу освіти, молоді
та спорту райдержадміністрації

Т.О.Кучерява

