Проєкт рішення
Від 10.06.2021

№118

Про завершення 2020-2021 навчального року
в закладах освіти Бурштинської територіальної громади
та хід підготовки до нового 2021- 2022 навчального року
Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до
рішення виконавчого комітету від 28.01.2021 р. № 2 «Про затвердження плану роботи
виконавчого комітету Бурштинської міської ради на перше півріччя 2021 року», заслухавши
та обговоривши інформацію начальника відділу освіти і науки Бурштинської міської ради
Іванни Томин, виконком міської ради вирішив:
1. Інформацію начальника відділу освіти і науки Іванни Томин про завершення 20202021 навчального року в закладах освіти Бурштинської ТГ та про хід підготовки навчальних
закладів до 2021-2022 навчального року взяти до уваги (інформація додається).
2. Відділу освіти і науки та керівникам закладів освіти:
2.1.
продовжити роботу щодо:
- забезпечення функціонування та розвитку загальної середньої, дошкільної освіти
відповідно до вимог законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту»,
«Про повну загальну середню освіту», та повноважень відділу освіти і науки, у тому числі
делегованих;
- забезпечення та взаємодію ЗЗСО та ЗДО у виконанні освітніх завдань;
- оснащення закладів загальної середньої та дошкільної освіти сучасним комп’ютерним
та мультимедійним обладнанням, сучасними електронними освітніми ресурсами з метою
використання їх в освітньому процесі для підвищення якості освіти, у тому числі для
проведення онлайн-заходів з педагогами під час дистанційного навчання;
- забезпечення прав дітей із особливими освітніми потребами на здобуття ними рівного
доступу до якісної дошкільної, загальної середньої освіти через функціонування
інклюзивних класів, упровадження різних форм індивідуального навчання;
2.2.
забезпечити підготовку матеріально-технічної бази закладів освіти до нового
2021-2022 навчального року, а саме:
- забезпечити виконання плану заходів з підготовки опалювальних систем закладів
освіти.
- забезпечити виконання приписів Держпродспоживслужби та пожежної інспекції;
- забезпечити підготовку харчоблоків до нового навчального року;
- забезпечити закупівлю за коштами субвенції НУШ;
- забезпечити проведення поточних ремонтів у закладах освіти відповідно до плану та
кошторисних призначень;
- забезпечити дотримання чинних Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та
установ системи освіти України.
3. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання цього рішення
покласти на начальника відділу освіти і науки Бурштинської міської ради Іванну Томин.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради Володимира Чуйка.
Міський голова

Василь Андрієшин

Додаток
до рішення виконкому
від ________ № ______
Інформація
про завершення 2020-2021 навчального року
в закладах освіти Бурштинської ТГ
та хід підготовки навчальних закладів
до 2021-2022 навчального року
Система освіти Бурштинської ТГ з 01.01.2021 року налічує 14 закладів загальної середньої
освіти, у яких протягом 2020-2021 н.р. навчалися 2344 учнів, зокрема:
- Бурштинська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 – 212 учнів (10 класів); середня наповнюваність –
21,2;
- Бурштинська ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 – 620 учнів (25 класів); середня наповнюваність –
24,8;
- Бурштинська ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 – 553 учні (23 класи); середня наповнюваність –
24,04;
- Бурштинська гімназія – 219 учнів (19 класів); середня наповнюваність класів – 24,33;
- Бурштинський НВК – 152 учні (7 класів); середня наповнюваність класів – 21,71;
- Бовшівська ЗОШ І-ІІ ст. – 98 учнів (9 класів); середня наповнюваність – 10,89;
- Дем’янівська ЗОШ І-ІІ ст. – 59 учнів (8 класів); середня наповнюваність – 7,38;
- Задністрянська ЗОШ І-ІІІ ст. – 166 учнів (11 класів); середня наповнюваність – 15,09;
- Насташинська ЗОШ І-ІІ ст. – 71 учень (7 класів); середня наповнюваність – 10,1;
- Новомартинівський НВК – 72 учнів (9 класів); середня наповнюваність – 8,0;
- Слобідський НВК – 51 учень (8 класів); середня наповнюваність – 6,38;
- Старомартинівська ЗОШ І-ІІ ст. – 20 учнів (3 класи); середня наповнюваність – 6,67;
- Сарниківська філія Слобідського НВК – 31 учень (2 класи); середня наповнюваність –
15,5;
- Юнашківська початкова школа – 20 учнів (2 класи), середня наповнюваність – 10,0;
Середня наповнюваність класів у ЗЗСО Бурштинської територіальної громади складає
17,6 учнів при розрахунковій наповнюваності 18 учнів.
Для приведення фактичної мережі ЗЗСО до відповідності з розрахунковою наповнюваністю
класів відповідно до листа департаменту освіти, науки та молодіжної політики ІваноФранківської ОДА від 18.03.2021 р. №298/01-13.02.1 прийнято рішення про реорганізацію
закладів загальної середньої освіти громади (рішення від 30.03.2021 р. № 01/10-21), створено
опорні заклади освіти (рішення від 30.03.2021 № 02/10-21).
Планова мережа класів та учнів шкіл на 2021-2021 н.р. (відповідно до рішення від
30.03.2021 р. № 01/10-21),) передбачає:
Бурштинська гімназія №1 – 200 учнів (9 класів); середня наповнюваність – 22,22;
Бурштинський ліцей №2 – 1034 учнів (42 класи); середня наповнюваність – 24,62;
 Насташинська філія – 70 учнів (7 класів); середня наповнюваність – 10,0;
 Слобідська філія – 81 учень (9 класів); середня наповнюваність – 9,0;
 Юнашківська філія – 18 учнів (2 класи), середня наповнюваність – 9,0;
Разом по опорному закладу освіти (з філіями): 1203 учнів, 60 класів, середня
наповнюваність – 20,05.
Бурштинський ліцей №3 – 563 учні (23 класи); середня наповнюваність – 24,48;
 Дем’янівська філія – 58 учнів (6 класів); середня наповнюваність – 9,67;
 Новомартинівська філія – 92 учні (9 класів); середня наповнюваність – 10,22;

Разом по опорному закладу освіти (з філіями): 713 учнів, 38 класів, середня
наповнюваність – 18,76.
Бовшівська гімназія – 93 учнів (9 класів); середня наповнюваність – 10,33;
Задністрянський ліцей – 167 учнів (11 класів); середня наповнюваність – 15,18;
Планова середня наповнюваність класів у ЗЗСО Бурштинської територіальної громади
на 2021-2022 навчальний рік складатиме 18,71 учнів при розрахунковій наповнюваності 18
учнів.
Чисельність 1-х класів планується на рівні 257 учнів (15 класів), 5-х класів 242 учні (12
класів), 9-х класів – 220 учнів (11 класів), 10-х класів – 81 учень (4 класи), 11-х класів – 84
учні (4 класи).
У 2020-2021 н.р. випускників 9-х класів – 228 учнів, з них отримали свідоцтво про
базову середню освіту з відзнакою – 34.
Випускників 11-их класів – 75 учнів (5 класів), з них отримали свідоцтво про повну
загальну середню освіту з відзнакою - 13, нагороджені золотою медаллю - 13, нагороджені
срібною медаллю - 0.
Відповідно до наказу МОН від 3 березня 2021 року №273, у 2020/2021 навчальному
році від проходження ДПА звільнено учнів 4-х та 9-х класів.
Відповідно до Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України,
спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з
поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) (щодо окремих питань завершення
2020/2021 навчального року від проходження державної підсумкової атестації звільнено
випускників 11 класу. Водночас вони мали право пройти її за власним бажанням.
У зв’язку з карантинними обмеженнями участь школярів громади в олімпіадах та
конкурсах була обмеженою. Протягом навчального року відбулось декілька творчих
конкурсів у дистанційному форматі. Зокрема переможцями обласних творчих конкурсів
стали:
- танцювальний колектив «Дивоцвіт» Задністрянської ЗОШ (І місце в обласному
конкурсі хореографічних колективів);
- учениці Бурштинської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 Вуйців Вікторія та Воробець Вероніка
(І місце в обласному конкурсі декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва
«Знай і люби свій рідний край»).
Також у зв’язку з карантинними обмеженням тривалий час освітній процес відбувався в
дистанційному режимі, з використанням інформаційних технологій дистанційного навчання.
На підтримку дистанційного навчання в школах територіальної громади відділом освіти і
науки
створено
веб-ресурс
«Технології
дистанційного
навчання»
(https://sites.google.com/view/onlinelearningfeatures/).
До освітньої мережі громади також належать:
- заклади дошкільної освіти – 8 (673 дітей);
- міжшкільний навчально-виробничий комбінат – 1 (134 учні);
Триває робота зі створення електронної черги для закладів дошкільної освіти громади:
визначено програмний комплекс для роботи з електронною чергою (портал «Електронна
реєстрація в заклади дошкільної освіти» https://reg.isuo.org), відбувається тестування
інформаційної системи.
Харчування в закладах освіти
Вартість харчування в ЗЗСО з 01.01.2021 р. становить 15 грн. для дітей-сиріт і дітей,
позбавлених батьківського піклування, і 12 грн. – для інших пільгових категорій (дітей із
сімей учасників АТО, дітей з інвалідністю, дітей з малозабезпечених сімей, дітей,
постраждалих від Чорнобильської катастрофи, дітей, що навчаються в інклюзивних класах,
дітей із сімей внутрішньо переміщених осіб).

Загальна кількість дітей пільгових категорій, охоплених гарячим харчуванням у
ЗЗСО – 462, з них дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – 10; дітей з
особливими освітніми потребами, в т.ч. й тих, які навчаються в інклюзивних класах – 33;
малозабезпечених – 69; діти учасників АТО – 74; діти, що постраждали від аварії на
Чорноюильській АЕС – 29; внутрішньо переміщені особи – 4, учні 1-го класу – 243.
Вартість харчування у ЗДО (батьківська плата):
для груп раннього віку та дітей раннього віку у різновікових групах (місто) –
60 %, що складає 15 грн.;
для дошкільних груп (місто) – 60 %, що складає 18 грн.;
для груп раннього віку та дітей раннього віку у різновікових групах (село) - 40
%, що складає 10 грн.;
для дошкільних груп (село) – 40 %, що складає 12 грн.
Від оплати за харчування у ЗДО протягом 2021 року звільнено 119 дітей пільгових
категорій, у т. ч. 21 дитина із сімей учасників АТО, 9 дітей з малозабезпечених сімей, 3 дітей,
постраждалих від аварії на ЧАЕС, 5 дітей з інвалідністю, 2 дітей, позбавлених батьківського
піклування, 1 дітей, які за станом здоров’я не харчуються в ЗДО, 3 дитину, сім’я якої
опинилась у складних життєвих обставинах, 1 дитина з сім’ї внутрішньо переміщених осіб, а
також на 50% - 74 дітей з багатодітних сімей.
Підвіз учнів до місця навчання
Здійснюється транспортними засобами, які перебувають на балансі Бурштинського
МНВК, БурштинськоїЗОШ І-ІІІ ступенів №3 та Новомартинівського НВК. Загальна кількість
учнів, які потребують підвозу – 236, фактично забезпечені підвезенням 217 учнів. За
маршрутом с.Коростовичі – Бурштин – с.Коростовичі здійснюється підвіз 27 учнів,
с.Куропатники – Бурштин – с.Куропатники – 25 учнів, с.Вигівка – Бурштин – с.Вигівка – 24
учні, Вигода – Дем’янів – Бурштин – Вигода – 11 учнів, Тенетники – Старий Мартинів – Новий
Мартинів – 44, Куничі – Юнашків – Насташине – 11 учнів, Юнашків – Насташине – Бурштин –
Юнашків – 38 учнів, с.Демешківці – с.Придністров’я – с.Поплавники – с.Більшівці – с.

Слобідка Більшівцівська – с. Задністрянське – с.Бовшів – с.Задністрянське – 37.
Забезпеченість шкільними автобусами:
№
з/п

Марка автобуса

Державний
реєстраційний
номер

ПАЗ-3205
1 КаВЗ-685 АТ
КаВЗ-397652
АТ (переданий з
відділу освіти
2 Галицької РДА)

44-02 АА

Рік
випуску
автобуса

Кількість
посадкових
місць
Маршрут перевезення
Несправний, не здійснює
1992
16 перевезень
Несправний, не здійснює
1980
20 перевезень

АТ1890АС

2004

ХАЗ-3250

АТ0789ВВ

2010

АТАМАN
D093S2

АТ3991СМ

2020

Бурштин – Юнашків –
Куничі – Насташине 28 Бурштин
Тенетники – Старий
25 Мартинів – Новий Мартинів
Бурштин-КоростовичіБурштин, БурштинКуропатники-Бурштин,
Бурштин – Вигода – Вигівка
31 – Бурштин

Потреба в транспортних засобах для Бурштинської ТГ становить додатково 3 шкільних
автобуси.

Основні завдання в галузі освіти,
які потребують вирішення у 2021-2022 навчальному році
 Виконання планових ремонтних робіт закладів освіти;
 Задністрянський ліцей, Бовшівська гімназія, Задністрянський заклад дошкільної
освіти та Слобідська філія потребують ремонту тепломережі та переходу на альтернативні
види теплопостачання, а також встановлення теплових лічильників .
 Провести вимірювання опору розтікання і заземлення електромережі та устаткування
в Бурштинських ліцеях №2 та №3.
 В умовах створення мережі опорних шкіл та їх філій підвезення учнів та педагогічних
працівників сільської місцевості, що проживають за межею пішохідної доступності до
навчальних закладів, до місця навчання (роботи) і додому повинно бути належно
організовано і є дуже важливою складовою надання освітніх послуг. Необхідно закупити
щонайменше 2 автобуси для підвозу учнів за маршрутом: Сарники-Слобода-Сарники та
довіз учнів до Задністрянського ліцею із сіл, що територіально не входять до скдаду
Бурштинської ТГ
 Виготовити технічну документацію на будівлі закладів дошкільної та загальної
середньої освіти.
 Здійснити розподіл території обслуговування за ЗЗСО з урахуванням процесу
реорганізації відповідно до рішень міської ради від 30.03.2021 р. № 01/10-21 «Про
перейменування та реорганізацію закладів загальної середньої освіти Бурштинської
територіальної громади» та від 30.03.2021 р. № 02/10-21 «Про визначення опорних закладів
освіти Бурштинської територіальної громади».
 Завершити процес формування електронної черги в закладах дошкільної освіти.
 Забезпечити раціональне комплектування мережі класів, груп подовженого дня,
оформлення документів на індивідуальне, інклюзивне навчання та навчання за іншими
формами здобуття освіти в ЗЗСО.
 Завершити комплектацію закладів освіти педагогічними кадрами до 01.09.2021 р. та
провести тарифікацію заробітної плати працівників закладів освіти.
 Проаналізувати стан проходження профілактичних медичних оглядів учнів та
педагогічних працівників.
 Продовжити роботу щодо забезпечення архітектурної доступності закладів освіти для
осіб з ООП.
 Створення нового освітнього простору для 1-х класів НУШ (закупівля меблів,
оргтехніки, дидактичних матеріалів)

Начальник відділу освіти і науки

Іванна Томин

Підготувала:
Начальник відділу освіти і науки _______________ Іванна Томин

Погоджено:

Загальний відділ

_______________ Марія Яцик

Заступник міського голови

_______________ Володимир Чуйко

Юридичний відділ

_______________ Іван Мельник

