ЗВІТ про роботу
управління освіти, молоді та спорту
Олександрійської міської ради за 2020 рік
та ЗАВДАННЯ на 2021 рік
Управління освіти, молоді та спорту міської ради, педагогічні колективи у 2020 році
працювали над реалізацією основних напрямків, які забезпечували високу якість освіти:
дотримання стандартів змісту освіти, матеріально-технічне, технологічне, інформаційне
забезпечення
навчально-виховного
процесу,
профілізація
навчання,
застосування
здоров'язберігаючих технологій, утримання в належному стані споруд та будівель навчальних
закладів.
Освітній процес в закладах освіти міста забезпечували 1138 педагогічних працівників. Їх
освітній рівень (з повною вищою освітою) складає: в закладах загальної середньої освіти –
95%, закладах дошкільної освіти – 55%; закладах позашкільної освіти – 62%.
Середній освітній рівень педагогічних працівників міста з повною вищою освітою
складає 81%
Забезпеченість закладів педпрацівниками складає 100%.
Мережа закладів освіти в травні 2020 року складалася із 36 закладів: 16 закладів
загальної середньої освіти, 17 закладів дошкільної освіти та 3 закладів позашкільної освіти
Станом на 01 вересня 2020 року мережа закладів освіти складалася із 34 закладів:
16 закладів загальної середньої освіти, 15 закладів дошкільної освіти та 3 закладів позашкільної
освіти:
рішенням Олександрійської міської
від 28.08.2020 року № 999 припинено
комунальний дошкільний навчальний заклад «Спеціальний дитячий будинок» шляхом
ліквідації;
- рішенням Олександрійської міської від 28.08.2020 року № 1000 припинено заклад
дошкільної освіти (ясла-садок) № 23 шляхом ліквідації.
Дошкільна освіта
Кількість дітей від 3 до 6 років, що проживають на території міста станом на
01.09.2020 року становила 2788 дітей, всіма формами дошкільної освіти охоплено 2522 дитини,
що становить 90% охоплення ( 2019 рік - 91%)
Порівняно із 2019 роком кількість груп зменшилася на 7 і становить 111 груп:
4 групи у ліквідованому закладі дошкільної освіти (ясла-садок) № 23;
2 групи у ліквідованому КДНЗ «Спеціальний дитячий будинок»;
1 група в дошкільному підрозділі НВК «Звенигородський ЗНЗ І-ІІІ ст. - ДНЗ" у зв’язку із
зменшення кількості дітей, які відвідують заклади дошкільної освіти
На базі закладів дошкільної освіти №№ 2, 39 43 працюють 11 груп компенсуючого типу
для дітей з вади опорно-рухового апарату, зору, мови.
Діє санаторний дошкільний навчальний заклад № 16 для дітей, які мають малі та
згасаючі форми туберкульозу.
В десяти ЗДО забезпечується право дітей на інклюзивну освіту 25 інклюзивних груп, у
яких 38 дітей з особливими освітніми потребами.
Крім того, дошкільну освіту діти можуть здобути не лише у стінах ДНЗ.
90 дітей дошкільного віку відвідують гуртки по підготовці дітей до школи Будинку
дитячої та юнацької творчості, 13 дітей старшого дошкільного віку охоплено соціальнопедагогічним патронатом.

Отримати інформацію про вільні місця в дошкільних навчальних закладах, про умови
влаштування до закладу та зареєструвати дитину в садочку батьки можуть дистанційно, завдяки
електронній реєстрації дітей.
Загальна середня освіта
Кількість закладів загальної середньої освіти - 16
Закладів І-ІІ ступенів – 3
Закладів І-ІІІ ступенів – 13
Станом на 01.09.2020 року в закладах загальної середньої освіти працювали 365 класів
(на рівні минулого року) для 8944 учнів ( у 2019 році – 8760 учнів) кількість учнів збільшилася
на 184 особи. Відповідно збільшилася і середня наповнюваність класів: із 24 учнів до 24,5.
Існуюча мережа закладів загальної середньої освіти повністю забезпечує освітні потреби
міста. Діти мають можливість навчатися в будь-якому ЗНЗ, незалежно від місця проживання,
чим забезпечується доступність до якісної освіти.
Для забезпечення права дітей на освіту в управлінні освіти, молоді та спорту, в закладах
загальної середньої освіти здійснюється облік дітей шкільного віку, які проживають на території
міста Олександрії, рішенням виконавчого комітету за закладами загальної середньої освіти
закріплена територія обслуговування.
За результатами 2019-2020 навчального року за основними показниками загальної
середньої освіти Олександрія займає ІІ місце (рейтинг управління освіти і науки
Кіровоградської ОДА).
Предметні олімпіади та державна підсумкова атестація у 2020 році не проводилися у
зв’язку із епідеміологічною ситуацією.
Із квітня 2020 рок освітній процес здійснювався із використанням дистанційних
технологій. Освіта міста успішно впоралася із даним викликом: навчальний рік завершився
вчасно, усі учні отримали річне оцінювання, переведені до наступного класу або отримали
документи про освіту.
За результатами ЗНО 2020 НВК «Олександрійський колегіум – спеціалізована школа» та
НВК «Ліцей інформаційних технологій – спеціалізована школа ІІ ст.» очолюють рейтинг
найкращих закладів області, НВО «Олександрійська гімназія ім. Т.Г.Шевченка – ЗНЗ І-ІІ ст. –
школа мистецтв» в десятці.
За результатами цьогорічного ЗНО з математики та фізики: учень 11-А класу НВК «Ліцей
інформаційних технологій – спеціалізована школа ІІ ступеня» Москаленко Владислав одержав
200 балів ЗНО з математики та 199 балів з фізики. Високі результати забезпечили вчитель
математики Халізова Лариса Іванівна та вчитель фізики Ляшенко Ганна Іванівна.
Учениця НВК «ЗНЗ І-ІІІ ст. № 19 – ДНЗ «Лісова казка» Климук Ірина отримала 200балів
з історії (вчитель Колісник Ю. В.) та 197 балів з української мови (вчитель Баєвська А.А.)
У 2019-2020 навчальному році 23 випускники отримали золоті медалі (минулий рік –
12). 92% випускників стали студентами вищих навчальних закладів( стабільний показник).
У 12 ( 2019 рік – 8) закладах загальної середньої освіти впроваджується інклюзивна
освіта для 108 дітей (2019 рік – 58 учнів). Введено ставки асистентів вчителя відповідно до
вимог законодавства
На індивідуальній формі навчання перебувають 57 дітей, які за станом здоров’я не
можуть відвідувати навчальний заклад. Кількість таких дітей щороку зменшується: у 2019 на
індивідуальні формі перебувало 62 дитини
В закладах загальної середньої освіти навчальний рік є триместровим, коли кожні 5 (іноді
6) навчальних тижнів чергуються з тижнем канікул.
Профільним навчанням охоплено 100% учнів 10-11 класів.

В перших класах запроваджено навчання за програмою НУШ, “Інтелект України”,
розвивального навчання.
Для вчителів запроваджено дистанційні курси підвищення кваліфікації.
Відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту», з метою заохочення
та підтримки професійного розвитку вчителів створено комунальну установу «Центр
професійного розвитку педагогічних працівників».
Для визначення особливих освітніх потреб дитини, розроблення рекомендацій щодо
програми навчання та надання психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми
потребами, їх батькам та педагогам в місті працює комунальний інклюзивно-ресурсний центр,
спеціаліст якого надають послуги не тільки в місті, а й за зверненням із інших територій.
Позашкільною освітою комунальними закладами освіти, які підпорядковані управлінню
освіти, молоді та спорту заклади: БДЮТ, ЦДЮТ ім. О. Шакала та ДЮСШ № 2, - у 2020 році
відвідували 2917 вихованців, що становить 44%. Від загальної кількості дітей шкільного віку.
Це показник на рівні минулих років
Вихованці ЦДЮТ та БДЮТ, як самостійно, так і в творчих колективах, є постійними
учасниками конкурсів та фестивалів різних рівнів.
Розвивати свої спортивні здібності школярі та молодь можуть в ДЮСШ № 2
Олександрійської міської ради. У закладі працюють секції гімнастики, легкої атлетики, боксу,
баскетболу, шахів, східних єдиноборств .
До систематичних занять фізкультурою і спортом залучено 38 % від загальної кількості
учнів.
Комунальний заклад «ДЮСШ №2» за підсумками діяльності вже не перший рік є
кращим в Кіровоградській області, вихованці якого є переможцями спортивних змагань різного
рівня.
У 2020 році в закладах дошкільної освіти №№8, 14, 25, 29, 35, 39 проведено ремонт
приміщень харчоблоків, заміна водопровідних та каналізаційних мереж, заміна вікон та дверей
на енергозберігаючі, ремонт ігрових кімнат, коридорів та сходових маршів, ремонт покрівель,
фасадів.
Одночасно з ремонтними роботами здійснювалося поліпшення матеріально-технічної
бази, у тому числі придбання м'якого інвентарю, посуду, дитячих меблів та електротоварів.
Загальна сума виділених коштів на ремонт закладів дошкільної освіти та придбань становить
3 451 507,00 грн.
В НВО «Олександрійська гімназія ім.. Т.Г. Шевченка – ЗНЗ І-ІІ ст. – школа мистецтв»,
загальноосвітньому навчальному закладі І-ІІІ ступенів №2 ім.. М.Горького, загальноосвітньому
навчальному закладі І-ІІІ ступенів №6, загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів № 8,
НВК «ЗНЗ І-ІІІ ст. №9 – спеціалізована школа», НВК «ЛІТ – спеціалізована школа ІІ ст.», НВК
«ЗНЗ І-ІІІ ст. №12 – ДНЗ», ОНВК (ЗНЗ І-ІІ ст. №17 – ліцей), НВК «ЗНЗ І-ІІІ ст. №19 – ДНЗ
«Лісова казка», НВК «Олександрійський колегіум – спеціалізована школа» відремонтовано
приміщення харчоблоків, коридорів, замінено вікон та дверей на енергозберігаючі,
відремонтовано покрівлі та фасади, придбано меблі та меблеві ремкомплекти для оновлення
шкільних парт та стільців.
В рамках підготовки приміщень загальноосвітніх навчальних закладів до нового
навчального 2020/2021 року та з метою зміцнення матеріально-технічної бази навчальних
закладів в поточному році здійснюються ремонтні роботи в спортзалах таких навчальних
закладів:
- НВО «Олександрійська гімназія ім.Т.Г.Шевченка – ЗНЗ І-ІІ ступенів – школа
мистецтв»;
- загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів № 8
- НВК «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 9 – спеціалізована школа».

Загальна сума виділених коштів на поліпшення матеріально-технічної бази закладів
загальної середньої освіти міста становить 3 833 516,00 грн.
Пріоритетні напрямки роботи управління освіти, молоді та спорту на 2021 рік:


Забезпечення права на освіту дітей шкільного віку, які проживають на
території міста.

Дотримання стандартів змісту освіти

Забезпечення доступності освіти.

Підвищення якості надання освітніх послуг.

Створення безпечного та комфортного освітнього середовища.

Впровадження інноваційних технологій та практик
Завдання на 2021 рік
 Облік дітей дошкільного та шкільного віку.
 Обов’язковість прийому дітей до 1-го класу за територією проживання.
 Формування оптимальної мережі закладів загальної середньої освіти відповідно
до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту».
 Створення умов у закладах освіти для впровадження інклюзивної освіти, в т.ч. і
архітектурних.
 Технічне забезпечення дистанційної освіти.
 Якісне проведення ЗНО – 2021.
 Сприяння забезпеченню підвищення кваліфікації за різними видами (навчання за
освітньою програмою, стажування, участь у сертифікаційних програмах, тренінгах, семінарах,
семінарах-практикумах, семінарах-нарадах, семінарах-тренінгах, вебінарах, майстер-класах
тощо) та у різних формах (інституційна, дуальна, на робочому місці (на виробництві) тощо);
 Здійснення наукового і методичного забезпечення освіти.
 Покращення матеріально-технічної бази закладів освіти.
 Розвиток молодіжної політики.

