Звіт про виконання Програми розвитку освіти міста
Бурштина та с.Вигівки на 2019р.
Програма розвитку освіти міста Бурштина та с.Вигівки на 2019р. (далі - Програма)
складається із 6 розділів, кожен з них охоплює стратегічні напрямки розвитку освіти. Вона
базується на сучасних теоретичних положеннях та концепціях новітньої вітчизняної й
зарубіжної педагогіки. В її основі – визнання пріоритетної ролі особистості та
забезпечення її індивідуальних освітніх потреб.
Збереження і розвиток мережі закладів дошкільної освіти, покращення
матеріальної бази забезпечує розділ «Розвиток дошкільної освіти». Він сприяє підготовці
педагогів до використання особистісно орієнтованих технологій з дошкільного виховання,
формуванню
життєвих
компетентностей
дошкільника,
науково-методичному
забезпеченню навчально-виховного процесу відповідно до сучасних вимог. За рахунок
виконання розділу Програми забезпечено проведення міських конкурсів педагогічної
майстерності серед вихователів, вихователів-методистів дошкільних установ.
Розділ «Розвиток загальної середньої освіти» спрямований на розвиток мережі
закладів загальної середньої освіти з метою їх відповідності потребам особистості та
демографічним особливостям міста. Ним також передбачалося здійснення цілого ряду
заходів щодо забезпечення рівного доступу до якісної освіти та соціального захисту
учасників навчального процесу. Зокрема, здійснено довезення випускників до пункту
проведення ЗНО у разі його відсутності в м.Бурштині, підвіз учнів до місць проведення
змагань та турнірів, виплачено одноразові грошові допомоги дітям-сиротам та дітям,
позбавленим батьківського піклування, після досягнення ними 18-річного віку, а також
дітям-сиротам, які в поточному році здобули повну загальну середню освіту.
Розділ «Обдаровані діти» мав на меті створення сприятливих умов для відбору,
навчання і виховання талановитої учнівської молоді, забезпечення цілісного процесу
розвитку дитячої обдарованості, пропагування, поширення та впровадження кращого
досвіду роботи педагогічних працівників з даної теми. Зокрема, за рахунок розділу
забезпечено підготовку та проведення міського свята-зустрічі обдарованої учнівської
молоді «Майбутнє твориться сьогодні - 2019», нагородження учнів грошовими
винагородами, придбання призів (цінних подарунків, солодощів), виплату стипендії
міської ради для обдарованих учнів.
Значна увага у Програмі відводилася питанню комп’ютеризації та інформатизації
навчальних закладів, впровадженню ІКТ у навчальний процес. Зокрема, протягом року
здійснювалась вивчення, узагальнення та поширення кращого досвіду роботи з
впровадження комп’ютерних технологій у навчально-виховний процес. Заходи щодо
виконання цього розділу не фінансувалися.
Заходи щодо виконання розділу «Забезпечення закладів освіти сучасними
технічними засобами навчання з природничо-математичних і суспільно-гуманітарних
дисциплін» не фінансувалися.
У розділі «Вчитель» міститься ряд заходів, спрямованих на соціальний захист
працівників освіти, створення умов для їх творчого росту та професійного самовираження.
Зокрема в межах виконання розділу здійснювалося систематичне обслуговування
мережевої бази даних на ресурсі Івано-Франківського ОІППО, проведено міський етап
Всеукраїнського конкурсу «Учитель року», забезпечено проведення звітів керівників
установ освіти відповідно до Примірного положення про порядок звітування керівників
дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед
педагогічним колективом та громадськістю, здійснено методичний супровід участі
педагогічних працівників міста в обласному конкурсі «Педагогічна знахідка», проведено
серпневу науково-практичну конференцію педагогічних працівників, урочистості до Дня
працівників освіти, здійснено нагородження педагогічних працівників, учні яких стали

переможцями ІІ та ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів, спортивних
змагань; виплачено щорічні премії для заслужених вчителів України.

Фінансування Програми розвитку освіти міста Бурштина та
села Вигівки на 2019 рік
Звіт по програмі розвитку освіти міста Бурштина на 2019р . – заплановано 150000,00
1.КЕКВ 2730 - нагородження переможців II-III етапів всеукраїнських олімпіад з
навчальних предметів згідно з наказом № 49 від 20.05.2019р. -19800,00грн.
2.КЕКВ 2730 – проведення нагородження педагогічних працівників на серпневій
конференції згідно з наказом № 56 від 19.08.2019р.-8000,00грн.
3.КЕКВ 2730 – проведення нагородження учителів з нагоди Дня вчителя згідно з
наказом № 77 від 02.10.2019р.-17000,00 грн.
4.КЕКВ 2730 – виплата одноразової грошової допомоги дітям сиротам -5620,00 грн.
5.КЕКВ 2730 – одноразова грошова винагорода учителям згідно з наказом№39/к від
28.10.2019р.- 4000,00 грн.
6.КЕКВ 2730 - щомісячні стипендії учням ,як переможцям олімпіад -2400,00грн.
7.КЕКВ 2240- довіз учнів на змагання та турніри -13600,00
8. КЕКВ 2210- придбання матеріалів та призів для проведення вищевказаних
заходів -18223,09 грн.
Разом виконання програми на суму-88643,09 грн.

Начальник відділу освіти і науки

Вик.Процик Г.М.
Тел. 45-114

Іванна Томин

