УКРАЇНА

МОРШИНСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XVI СЕСІЯ VІI ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 377
від “25” травня 2017 р.

м .Моршин

Про затвердження
«Програми розвитку освіти
м. Моршина на 2017-2020 роки»

Відповідно до п. 22 п. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», на виконання Указу Президента України «Про
невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в
Україні», Моршинська міська рада
ВИРІШИЛА:
1.

Затвердити «Програму розвитку освіти м. Моршина на 2017-2020 роки»

(далі Програма), що додається.
2.

Управлінню соціально-гуманітарної політики Моршинської міської ради

забезпечити виконання «Програми розвитку освіти м. Моршина на 2017-2020
роки» (Левкович Т.).
3.

Фінансовому управлінню Моршинської міської ради виходячи з

можливостей

міського

бюджету

забезпечити

фінансування

Програми

(Мельничук І.).
4. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з соціальногуманітарних питань (Крук В.).
Міський голова

Руслан ІЛЬНИЦЬКИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Моршинської міської ради
від 25.05.2017р. № 377

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ОСВІТИ М. МОРШИНА
НА 2017-2020 РІК

Моршин-2017

Вступ
У 2016 році завершилась реалізація Програми розвитку освіти м.
Моршина на 2013 – 2016 роки. Нова Програма розвитку освіти Моршина на
2017 – 2020 роки (далі – Програма) є логічним продовженням попередньої.
Однак ця Програма враховує кардинальні зміни, які відбулися в українському
суспільстві і які обумовили реформування всіх сфер суспільного життя.
Необхідність цих реформ, зокрема в освітній сфері, означено в низці
документів, зокрема:
 Коаліційній угоді, укладеній депутатськими фракціями Верховної Ради
України VІІІ скликання;
 Угоді про асоціацію між Україною та ЄС;
 Порядку денному асоціації між Україною та ЄС.
Нормативно-правовою основою Програми є: Конституція України;
Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про
дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту» та «Національна стратегія
розвитку освіти в Україні на період до 2021 року». При цьому Програма
максимально враховує положення нових законів, законопроектів і
стратегічних документів, які прямо чи опосередковано будуть впливати на
розвиток освіти, а саме: проект закону «Про освіту» (доопрацьований до
повторного першого читання), проект Концепції розвитку освіти України на
період 2015 – 2025 роки.
Програма також використовує нові підходи, зумовлені формуванням
ефективної регіональної політики в Україні, розширенням повноважень
територіальних громад.
Відповідно, механізми реалізації та порядок фінансування Програми
базуються на тісній кооперації з державними, обласними та міськими
програмами,
максимально
використовуються
механізми
залучення
позабюджетних коштів, зокрема коштів громад, спонсорів.
Програма узгоджується із Стратегією розвитку Львівщини до 2020 року,
у якій освітні пріоритети акцентовані в стратегічних/операційних цілях та
завданнях, а саме:
Стратегічна ціль 2: Якість життя
Операційна ціль 2.2. Комфортне середовище
Завдання 2.2.4. Відповідність соціальної інфраструктури потребам населення
Сфери реалізації проектів:
 Забезпечення реалізації проектів капітального будівництва об’єктів
соціальної інфраструктури, у тому числі за рахунок коштів
Державного фонду регіонального розвитку.
 Збільшення місткості навчальних закладів.
 Розвиток спеціальної інфраструктури для осіб з обмеженими
можливостями.
Операційна ціль 2.3: Розвиток особистості
Завдання 2.3.1. Підвищення якості освітніх послуг
Сфери реалізації проектів:
 Покращення матеріальної бази навчальних закладів міста.
 Покращення роботи з талановитою учнівською молоддю з метою
запобігання її відтоку на навчання та працевлаштування за кордон.

У процесі виконання Програма може уточнюватися. Зміни та
доповнення до Програми затверджуються Моршинською міською радою.
Невід’ємними складовими Програми є:
Додаток 1. Паспорт Програми
Додаток 2. Ресурсне забезпечення Програми
Додаток 3. Перелік завдань, заходів та показників Програми
Аналіз стану освіти міста Моршина
Освіта є однією із найважливіших сфер людської діяльності. Вона є
стратегічно пріоритетною, базовою для соціально-економічного розвитку
суспільства. Тому важливим для держави є вироблення оптимальної моделі,
іншими словами формування науково обґрунтованої політики в сфері освіти.
З метою створення оптимальної моделі освітньої системи міста Моршина
рішенням міської ради від 28 березня 2013року № 619 була затверджена
«Програма розвитку освітньої галузі м. Моршин на 2013-2016 роки», якою були
визначені пріоритетні напрямки:
1. Розвиток мережі навчальних закладів .
2. Інформатизація системи освіти, в т. ч. забезпечення ІКТ учнів початкових
класів.
3. Моніторинг та оцінювання якості освіти.
4. Здоров’я учасників навчально-виховного процесу.
5. Освіта осіб з особливими потребами.
6. Виховання.
7. Професійний розвиток педагогічних працівників.
Система освіти міста Моршина складається з НВК «СЗШ-ліцей» м. Моршина
та ДНЗ №2 «Сонечко».
Одним із основних напрямів державної освітянської політики в Україні є
модернізація системи дошкільної освіти з урахуванням принципів демократизації,
гуманізації, індивідуалізації педагогічного процесу. В її основу покладено
пріоритетність дошкільної ланки в єдиній національній системі неперервної
освіти, а основним завданням є своєчасне становлення і повноцінний розвиток
особистості з раннього дитинства. Одним з основних завдань, яке вирішувалося
протягом 2013-2016 років у галузі дошкільної освіти – збереження та розширення
існуючої мережі дошкільних груп та підвищення відсотка охоплення дітей
дошкільною освітою. Для забезпечення доступності освітніх послуг, що
надаються системою дошкільної освіти, у місті Моршині було прийнято у
комунальну власність територіальної громади міста дошкільний навчальний
заклад «Веселка» (далі корпус 2 ДНЗ №2 «Сонечко»). На даний момент відсоток
охоплення дітей дошкільною освітою становить 93 %. Відсоток забезпечується
шляхом переповнення груп, на 100 місць у середньому припадає 140 дітей.
Відсоток охоплення дітей 5-річного віку різними формами дошкільної освіти 100%.
З метою прогнозування мережі дошкільних груп відповідно до освітніх
запитів населення здійснювався облік дітей дошкільного віку від народження до 6
років, що проживають на закріпленій території та ведеться електронна черга у
дошкільний заклад. На 2017 рік - 209 дітей, на 2018 рік – 41 дитини. У зв’язку з
вище наведеним одним з головних завдань на 2017-2020 роки буде відновлення

повноцінного функціонування корпусу 2 ДНЗ №2 «Сонечко» , що забезпечить
100% охоплення дошкільною освітою дітей міста.
З метою підвищення якості освітньо-виховного процесу щорічно проводиться
вивчення стану методичної роботи та її впливу на організацію життєдіяльності
дітей дошкільного віку. Приорітетними завданнями для педагогічних колективів
дошкільних навчальних закладів визначено забезпечення якісного виконання
змісту дошкільної освіти, досягнення оптимального рівня дошкільної зрілості
кожної дитини, надання рівних стартових можливостей щодо продовження освіти
в початковій школі, збереження і розвиток фізичного, психічного і духовного
здоров’я дитини, створення сучасного розвивального середовища.
Зміцнювалася матеріально-технічна база. За кошти місцевого бюджету для
ДНЗ «Сонечко» було придбано: столовий посуд, будівельні матеріали – 30,00
тис.грн, холодильну камеру – 10 тис.грн, 4 ліжка – 6,3 тис.грн, столовий інвентар
– 5 тис.грн. В рамках реалізації проекту з ДФРР проведено реконструкцію даху,
утеплення фасаду на суму – 1 934,780 тис.грн співфінансування з міського
бюджету – 215,016 тис. грн. На реалізацію мікропроекту по придбанню
обладнання та дитячого ігрового комплексу з міського бюджету виділено – 49,00
тис.грн.
Відповідно до вимог Базового компонента, на особливому контролі було
питання наступності в роботі дошкільного навчального закладу та початкової
школи.
Протягом звітного періоду робота управління освіти була направлена на
удосконалення системи загальної середньої освіти.
Мережа класів НВК «СЗШ-ліцей» м. Моршина та їх наповненість є
стабільною. Функціонує 24 класи з кількістю дітей, яка коливається від 540-560.
Функціонує група продовженого дня розрахована на 30 дітей.
З метою реалізації державної політики з питань забезпечення права дітей, які
потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, на здобуття якісної
освіти, інтеграції їх до загальноосвітнього простору функціонує один клас, в
якому перебуває дитина з відповідною нозологією. На індивідуальному навчанні
перебуває три дитини. До штатного розпису введено посаду вчителя-дефектолога
та асистента вчителя. Обладнано кабінет вчителя-дефектолога. Здійснюється
соціально – психологічний патронаж.
В управлінні соціально-гуманітарної політики та закладах здійснюється облік
сімей, що мають дітей-інвалідів, багатодітних сімей, дітей-сиріт, дітей з сімей
учасників АТО та загиблих учасників АТО. Для них, згідно з чинним
законодавством здійснюються відповідні соціальні пільги.
Відповідно до заходів Програми управлінням соціально - гуманітарної
політики та загальноосвітніми навчальними закладами здійснювався облік дітей і
підлітків шкільного віку.
З метою виявлення та розвитку обдарованих учнів, підвищення їх інтересу
до поглибленого вивчення базових дисциплін та фахової підготовки в листопадігрудні щороку проводяться міські предметні олімпіади з навчальних дисциплін.
Переможці міських етапів захищають честь міста на обласному та
всеукраїнському рівнях. Переможці олімпіад, конкурсів та їх педагоги
нагороджуються преміями міського голови.
У 2016 році впроваджено науково-педагогічний проект «Інтелект України».

У ЗНЗ працює три комп’ютерні класи з підключенням до Інтернету (33
комп’ютери) та три інтерактивні комплекси. У ДНЗ «Сонечко працює один
інтерактивний комплекс та два комп’ютери.
У НВК «СЗШ-ліцеї» міста Моршина забезпечено стовідсоткове
безкоштовне харчування учнів 1-4 класів, а також дітей усіх пільгових категорій
дошкільного та шкільного віку згідно чинного законодавства.
Щороку діти відвідують пришкільний відпочинковий табір «Пошук».
Діти навчаються за новими Державними стандартами та забезпечені новими
підручниками.
На виконання Програми розвитку освіти міста Моршина у 2013-2016 роках
виконано систему заходів щодо науково-методичного забезпечення професійного
зростання, творчої майстерності педпрацівників. 347 педагогів за три роки
підвищили кваліфікацію на базі Львівського обласного інституту післядипломної
педагогічної освіти за кредитно-модульною системою. Актуальні питання теорії і
практики розвитку якості освіти відпрацьовувалися на засіданнях методоб’єднань.
Основні питання системи освіти міста, значною мірою вирішені, проте
вимагають подальшої роботи окремі проблеми.
Ще не в повній мірі задовольняє потреби населення функціонуюча мережа
дошкільних навчальних закладів Зміст, спрямованість і форми діяльності ДНЗ,
перелік та ефективність їх послуг вимагають подальшого інноваційного розвитку
відповідно до запитів населення і сучасних науково-практичних досягнень
дошкільної освіти.
Актуальними залишаються проблеми: організації роботи з обдарованими
дітьми; навчання і виховання дітей з особливими освітніми потребами;
професійний розвиток педагогічних кадрів, їх матеріального стимулювання;
створення належних умов функціонування психологічної служби в місті;
збереження, оптимізації та покращення матеріально-технічної бази закладів
освіти міста; вдосконалення кадрової політики, залишається тенденція до старіння
педагогічних кадрів (організація ефективної роботи з молодими педагогами
тощо); технологічне обладнання харчоблоків; організації фізкультурно-оздоровчої
та спортивно-масової роботи; комп'ютеризації та інформатизації загальноосвітніх
навчальних закладів, створення оптимальної інформаційної інфраструктури в
місті.
Фінансове забезпечення закладів здійснюється згідно чинного законодавства.
Завдяки спільним зусиллям управлінням соціально-гуманітарної політики
Моршинської міської ради та міської влади збереженні всі стимулюючі надбавки
педагогічним працівникам міста.
Мета програми
Мета Програми: створення умов для розвитку доступної та якісної системи
освіти міста Моршина для: всебічного розвитку людини як особистості та
розвитку її талантів, розумових, творчих і фізичних здібностей; виховання
відповідальних громадян, здатних до свідомого суспільного вибору; підготовка
кваліфікованих фахівців та збагачення на цій основі інтелектуального,
економічного, творчого, культурного потенціалу міста задля забезпечення сталого
розвитку України та її європейського вибору.

Завдання Програми:
1.
Забезпечити відповідність інфраструктури освіти Моршина потребам і
запитам населення з урахуванням ресурсних можливостей, попиту та завдань
інтеграції України у європейський освітній простір.
2.
Трансформувати зміст освіти відповідно до потреб громадян і викликів
сучасного суспільства, створити умови для постійного оновлення змісту освіти,
перетворити освіту на рушій розвитку інтелектуального, економічного та
культурного потенціалу Моршина.
3.
Сформувати у навчальних закладах середовище, сприятливе для
навчання впродовж життя, зростання професійної компетентності педагогічних
працівників міста, підвищення ефективності системи підготовки та професійного
розвитку педагогічних і керівних кадрів.
Фінансування
Фінансування Програми буде здійснюватися за рахунок коштів,
передбачуваних центральним органом виконавчої влади у державному бюджеті
на відповідний рік, коштів місцевого та обласного бюджетів, а також за рахунок
інших джерел не заборонених законодавством. У разі потреби, протягом року
цей обсяг може уточнюватись. Обсяги видатків, необхідних для виконання
Програми визначаються щороку, з урахуванням обсягу освітньої субвенції з
державного бюджету, можливостей обласного та місцевих бюджетів.

Секретар ради

Микола Воєвода

Паспорт
Програми розвитку освіти м. Моршина на 2017-2020 роки
Повна назва Програми
Ініціатор розробки
Програми
Дата, номер документа про
затвердження Програми
Розробник Програми

Програма розвитку освіти м. Моршина на 2017-2020 роки»
(далі Програма)
Моршинська міська рада, управління соціальногуманітарної політики Моршинської міської ради
Рішення Моршинської міської ради № 377від 25.05.2017р.

Управління соціально-гуманітарної політики Моршинської
міської ради
Співрозробники програми фінансове управління; відділ економіки, курорту та туризму;
методичний кабінет, навчальні заклади
Відповідальний виконавець Управління соціально-гуманітарної політики Моршинської
Програми
міської ради
Учасники Програми
Управління соціально-гуманітарної політики Моршинської
міської ради, фінансове управління, відділ економіки,
курорту та туризму;методичний кабінет, навчальні заклади
Термін реалізації Програми 2017-2020 роки
Фінансування Програми
Міський бюджет
Обласний бюджет
Державний бюджет
Інші джерела не заборонені законодавством України

Секретар ради

Микола Воєвода

Додаток 1
до Програми

Ресурсне забезпечення
Програми розвитку освіти м. Моршина на 2017 – 2020 роки
тис. грн
Обсяг коштів, які пропонується залучити на
виконання Програми
Усього,
у тому числі
Міський бюджет
Обласний бюджет
Державний бюджет

2017 рік

2018 рік

2019 рік

2020 рік

1943,7
У межах бюджетних призначень міського бюджету
та додатково залучених державного, обласного
бюджетів і небюджетних коштів

* Фінансування за рахунок коштів місцевих бюджетів уточнюється після прийняття відповідних показників місцевих бюджетів.

Секретар ради

Микола Воєвода

Усього витрат на
виконання Програми
(орієнтовно)

Додаток 2
до Програми
Перелік завдань, заходів та показників на 2017 рік
Програми розвитку освіти м. Моршина на 2017 – 2020 роки
Назва завдання

1.1. Забезпечити
відповідність
інфраструктури
загальноосвітніх
навчальних
закладів
потребам і
запитам
населення

Перелік заходів
завдання

1.1.1. Покращення
матеріально-технічної
бази загальноосвітніх
навчальних закладів
(оснащення
загальноосвітніх
навчальних закладів
засобами навчання,
оновлення меблів, у
тому числі кабінетами
фізики, хімії, біології,
географії, математики,
шкільних майстерень,
навчальними
комп’ютерними
комплексами з
мультимедійними
засобами навчання;
впровадження
енергозберігаючих
технологій)
1.1.2. Покращення
матеріально-технічної
бази дошкільних
навчальних закладів
(капітальний ремонт
приміщення
дошкільного
навчального
закладу,оснащення
дошкільного
навчального закладу
засобами навчання,

Показники виконання заходу,
один. виміру

затрат
продукту

якості

затрат
продукту

якості

Виконавець
заходу,
показника

2017 рік
I. Інфраструктура освіти
Сумарна вартість
Управління
виконаних робіт/наданих
соціальнопослуг (у тисячах грн)
гуманітарної
політики
Кількість облаштованих
шкіл
Кількість учнів та вчителів,
що отримали покращені
послуги
Забезпечення потреби

Сумарна вартість
виконаних робіт/наданих
послуг (у тисячах грн)
Кількість облаштованих
дошкільних закладів.
Кількість учнів та вчителів,
що отримали покращені
послуги
Забезпечення потреби

Фінансування
Обсяги,
Джерела
тис. грн
Міський
бюджет

548,8

Планується:
- виконати роботи та закупити
обладнання на суму 548,8 тис.грн;
- послуги отримають не менше 700
учнів та вчителів;
- буде забезпечено школярам та
вихованцям якісні умови навчання.

419,4

Планується:
- виконати роботи та закупити
обладнання на суму 419,4 тис.грн;
- облаштувати один дошкільний
заклад;
- послуги отримають близько 350
вихованців та вихователів;
- забезпечити вихованцям якісних
умов навчання;
- збільшити відсоток охоплення дітей
дошкільною освітою.

Обласний
Бюджет
Інші
джерела

Міський
бюджет
Обласний
бюджет
Інші
джерела

Очікуваний результат

оновлення меблів,
оснащення
навчальними
комп’ютерними
комплексами з
мультимедійними
засобами навчання;
впровадження
енергозберігаючих
технологій)
1.1.3. . Покращення
спортивно – ігрової
інфраструктури
навчальних закладів.

затрат
продукту

якості
1.1.5.Забезпечення
належних санітарнопобутових умов у ЗНЗ
та ДНЗ, організація
харчування

затрат
продукту
якості

1.2. Створити
належні умови

1.2.1. Організація
інклюзивного навчання

затрат

Сумарна вартість
виконаних робіт/наданих
послуг (у тисячах грн)
Кількість облаштованих
спортивних залів,
спортивних та ігрових
майданчиків
Кількість учнів, що
отримали спеціальні
послуги
Забезпечення потреби

Управління
соціальногуманітарної
політики,
НВК «СЗШліцей» м.
Моршина
ДНЗ №2
«Сонечко

Міський
бюджет

Сумарна вартість наданих
послуг (у тисячах грн)
Кількість закладів.
Кількість учнів та вчителів,
що отримали послуги
Забезпечення потреби

Управління
соціальногуманітарної
політики
НВК «СЗШліцей» м.
Моршина
ДНЗ №2
«Сонечко»

Міський
бюджет

Сумарна вартість
виконаних робіт/наданих

Управління
соціально-

Міський
бюджет

800,0

Обласний
бюджет
Інші
джерела

Планується:
- встановити спортивні майданчики та
ігрові майданчики;
- ремонт спортивного залу;
- охопити близько 900 учнів та
педагогів;
- вести пропаганду здорового способу
життя;
- організація якісного навчальновиховного процесу та дозвілля.

У межах
бюджетн
их
призначе
нь

Планується:
покращити санітарно-побутові
умови для якісного здобуття освіти та
перебування дітей у навчальних
закладах;
забезпечити
безкоштовним
харчуванням дітей 1-4 класів та учнів
5-11 класів та вихованців ДНЗ №2
«Сонечко», які отримують допомогу
відповідно до Закону України "Про
державну
соціальну
допомогу
малозабезпеченим сім’ям», дітей із
сімей учасників АТО, в тому числі
дітей з сімей загиблих учасників АТО,
дітей-сиріт та дітей позбавлених
батьківського
піклування,
дітиінваліди.
У межах Планується :
бюджетн - забезпечити діяльність однієї групи;

перебування
осіб з
особливими
освітніми
потребами в
закладах освіти
1.3. Організація
позакласної та
виховної роботи

у ДНЗ №2 «Сонечко»
продукту
якості
1.3.1. Організація
пришкільного табору
«Пошук»

затрат
продукту

2.3.2. Організація
навчання плаванню
шкільної молоді.

ефектив
ності
якості
ефектив
ності
якості
затрат
продукту
якості

1.4.
Інформатизація
системи освіти

1.4.1. Оновлення
комп’ютерної техніки

затрат
продукт
якості

2.1. Створення
умов для рівного
доступу до

2.1.1. Стимулювання
обдарованої шкільної
молоді.

затрат

послуг (у тисячах грн)
Кількість учнів, що
отримали послуги
Забезпечення потреби

гуманітарної
політики
ДНЗ №2
«Сонечко»

Сумарна вартість
виконаних робіт/наданих
послуг (у тисячах грн)
Кількість пандусів.
Кількість учнів, що
отримали спеціальні
послуги
Середня вартість витрат на
одного учня
Забезпечення потреби
Середня вартість витрат на
одного учня
Забезпечення потреби
Сумарна вартість
виконаних робіт/наданих
послуг (у тисячах грн)
Кількість учнів, що
отримали спеціальні
послуги
Забезпечення потреби

Управління
соціальногуманітарної
політики

Управління
соціальногуманітарної
політики

Сумарна вартість
виконаних робіт/наданих
послуг (у тисячах грн)
Кількість техніки
Забезпечення потреби

Управління
соціальногуманітарної
політики

их
призначе
нь

- 3 дітям з особливими потребами
надати освітні послуги в умовах
інклюзивного навчання.

Міський
бюджет

45,1

Планується:
надати послугу на суму 45,1
тис. грн.:
охопити 120 дітей, в першу
чергу діти пільгових категорій та
обдаровані.
- урізноманітнити дозвілля дітей.

Міський
бюджет

25,0

Планується:
- надати послугу на суму 25,0 тис грн.
- охопити 64 дитини, які не мали
навиків плавання.
- організувати якісне дозвілля.

Міській
бюджет

52,6

Планується:
- придбання комп’ютерної техніки;
- покращити умови навчання для 150
учнів;
- сформувати єдиний інформаційний
освітній простір;
- покращити умови навчання учнів
завдяки використанню;
інформаційно-комп’ютерних
технологій;

Міський
бюджет

5,0

Планується:
- виплатити премії на суму 5,0 тис.
грн.Середня вартість однієї премії –

Інші
джерела

НВК «СЗШліцей» м.

Моршина
ДНЗ №2
«Сонечко»
II. Зміст освіти
Сумарна вартість
виконаних робіт/наданих
послуг (у тисячах грн)

якісної освіти

продукту
ефектив
ності
якості

2.1.2. Організація
участі у олімпіадах та
конкурсах.

затрат
продукту

ефектив
ності
якості
2.3.3. Впровадження
науково-педагогічного
проекту «Інтелект
України».

затрат
продукту
якості

3.1. Формувати в
загальноосвітніх
навчальних
закладах простір,
сприятливий для
навчання
впродовж життя

3.1.1. Формування
професійних
середовищ

затрат
продукту
ефектив
ності
якості

3.1.2 Курсова
перепідготовка
педагогів

затрат
продукту

покращено умови навчання
Середні витрати на одного
учня
Відповідність
характеристик праці
нагороджених вимогам до
претендентів
Сумарна вартість виплат (у
тисячах грн)
Кількість соціально
значимих дипломних
проектів
Середня вартість однієї
премії
Отримувачі вигод
визнають справедливість та
об’єктивність преміювання
Сумарна вартість
виконаних робіт/наданих
послуг (у тисячах грн)
Кількість учнів, що
отримали спеціальні
послуги
Забезпечення потреби

оптимальна (500 грн);
- стимулювати молодь.

Методичний
кабінет

Міський
бюджет

7,4

Планується:
- проплатити відрядження на суму 7,4
тис грн..
Участь у олімпіадах та конкурсах
візьме близько 70 осіб.
- забезпечення рівного доступу до
якісної освіти.

НВК «СЗШліцей» м.
Моршина

Міський
бюджет

35,8

Планується:
- набір дітей у перший клас;
- навчання за новими програмами;
- створення нових якісних умов для
розвитку дітей.

У межах
бюджетн
их
призначе
нь

Планується:
- провести круглі столи;
- вдосконалити професійні
середовища вчителів-предметників;
- підвищити професійну
компетентність педагогів;
- забезпечити надання якісних
освітніх послуг, підвищити
мотивацію педагогічних працівників

4,6

Планується:
- підготовити 15 педагогів до роботи
за новими стандартами. (4,6 тис. грн)

IІІ. Кадри, професійний розвиток, умови праці
Сумарна вартість премій (у Методичний
Міський
тисячах грн)
кабінет
бюджет
Кількість премійованих
педагогічних працівників
Мотивація педагогічних
працівників
Педпрацівники називають
процедуру відбору
кандидатів на
нагородження прозорою та
справедливою
Сумарна вартість (у
тисячах грн)
Кількість охоплених

Методичний
кабінет

Міський
бюджет

педагогічних працівників
ефектив
ності

- оволодіти методикою викладання за
програмою нової української школи.

Покращення мікроклімату
у колективах закладів
освіти

якості
Усього на етап або на програму:

Секретар ради

1943,7

Микола Воєвода

