
 
УКРАЇНА 

ПРИЛУЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
Ч Е Р Н І Г І В С Ь К О Ї     О Б Л А С Т І 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я  

 

Про стан розвитку 

позашкільної освіти в районі 

 

 На розширеному, спільному з Президією районної ради, засіданні Колегії  

райдержадміністрації відмічалося, що на виконання районної  цільової 

соціальної Програми розвитку позашкільної освіти та підтримки обдарованої 

молоді на період до 2015 року відділом освіти райдержадміністрації проведена 

певна робота.  

 Станом на 01 січня 2014 року в районі позашкільною освітою охоплено 

1661 дитина, у тому числі у позашкільних навчальних закладах району 1512 

учнів, міста – 149 учнів, що становить 65%.  

У системі районної освіти функціонують два позашкільні навчальні 

заклади (районний Будинок школяра та районна дитячо-юнацька спортивна 

школа), де в 28 гуртках та 33 групах здобувають додаткові знання, вміння і 

навички відповідно до інтересів, готуються до майбутньої професійної і 

громадської діяльності, долучаються до занять спортом 958 вихованців, що 

становить 37% від загальної кількості дітей шкільного віку. Серед них 132 

дітей, які потребують особливої уваги: 15 – дітей-сиріт, 15 – напівсиріт, 49 –  з 

багатодітних сімей, 46 – з неповних сімей, 3 – дітей, потерпілих від ЧАЕС, 4 –  

інваліди.  

Слід відмітити позитивну динаміку охоплення дітей позашкільною 

освітою: в 2011 році було охоплено – 34% учнів, в 2012 – 38%, в 2013 - 39%. З 

метою забезпечення доступності позашкільної освіти, більш широкого 

залучення до гурткової роботи дітей і підлітків гуртки районних позашкільних 

навчальних закладів працюють на базі 20 шкіл.  

Навчально-виховний та тренувальний процес у дитячо-юнацькій 

спортивній школі забезпечують 17 тренерів-викладачів (всі мають вищу освіту 

з фізичного виховання), у Будинку школяра - 27 педагогів. 

Для вчасного надання та отримання наукової інформації, новин з 

науково-методичних досягнень, обміну досвідом роботи заклади підключені до 

мережі Інтернет.  

Районною державною адміністрацією та органами місцевого 

самоврядування здійснюється підтримка обдарованих дітей: надаються путівки 

до дитячих таборів відпочинку, грошові винагороди. Протягом 5 останніх років 
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у літній період для вихованців спортивної школи працює  наметове містечко, в 

якому оздоровлюється щорічно 25 дітей. 

Проводиться робота по пошуку додаткових джерел фінансування. У 2013 

році залучено 12 тис. грн. для придбання  інвентаря для відділення боротьби 

дзюдо, на оплату проїзду на змагання, забезпечення участі вихованців Будинку 

школяра у конкурсах.  

Потреби району у позашкільній освіті задовольняються в повному обсязі. 

Всі діти, які бажають займатися в групах і гуртках, таку можливість мають. 

Виходячи із вищевикладеного: 

 

1. Інформацію начальника відділу освіти райдержадміністрації         

Юрасюка О.С. про стан розвитку позашкільної освіти у районі взяти до відома.  

 

2. Відділу освіти райдержадміністрації  (Юрасюк О.С.): 

2.1. Забезпечити виконання завдань Національної стратегії розвитку 

освіти в Україні на період до 2021 року щодо охоплення не менше 65 % дітей 

позашкільною освітою. 

2.2. Удосконалити роботу по виконанню заходів районної цільової 

Програми розвитку позашкільної освіти та підтримки обдарованої молоді на 

період до 2015 року.  

2.3. Урізноманітнити напрямки позашкільної освіти, розширити мережу 

гуртків позашкільних навчальних закладів.  

2.4. Підвищити рівень матеріально-технічного та навчально-

методичного забезпечення позашкільних навчальних закладів.  

2.5. Здійснити модернізацію дитячих спортивних майданчиків закладів 

освіти. 

 

3. Сектору у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації  

(Федоренко Л.М.) сприяти організації оздоровлення обдарованих дітей.  

 

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

голови районної державної адміністрації Павлютіну І.М. 

 

 

Голова районної  

державної адміністрації                                                           О.Д. Власенко 

 

 

 

 

 

 


