Комплексна програма
розвитку загальноосвітніх, дошкільних, позашкільних закладів
м. Золотоноша на період 2016-2022 років
Загальні положення
Комплексна програма розвитку загальноосвітніх, дошкільних,
позашкільних закладів м. Золотоноша на період 2016-2022 років розроблена
на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»,
«Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту».
Програма складена з врахуванням можливостей загальноосвітніх,
дошкільних та позашкільних навчальних закладів і спрямована на розвиток
освіти в цілому і кожного закладу зокрема.
Мета та основні завдання:
Мета Програми полягає у реалізації державної політики у галузі освіти
як основи інтелектуального, культурного, духовного, соціального й
економічного розвитку особистості, у виконанні невідкладних заходів,
спрямованих на створення умов для гармонійного розвитку підростаючого
покоління.
Основними завданнями Програми є:
- збереження та удосконалення мережі освітніх закладів;
- забезпечення реалізації державного стандарту загальної середньої
освіти, підвищення якості одержаної освіти: дошкільної, початкової, базової
та повної середньої, позашкільної, допрофесійної та професійної;
- охоплення освітнім процесом дітей 5- річного віку, дітей
школоповинного віку, надання можливості здобувати освіту різними
формами;
- забезпечення фізичного, психічного та духовного здоров'я кожної
дитини;
- створення безпечних умов для навчання і виховання дітей та
учнівської молоді;
- зміцнення навчально-матеріальної бази закладів освіти міста;
- створення умов для забезпечення соціального захисту всіх учасників
навчально-виховного процесу;
- популяризація праці педагогічних працівників;
- стимулювання досягнень учнів та працівників освітньої галузі.

Шляхи і способи вирішення завдань Програми
- збереження мережі освітніх закладів міста;
- проведення роз’яснювальної роботи серед громадськості щодо
поступового переходу з вересня 2016 року до трьохрівневої повної загальної
середньої освіти (початкова освіта -5 років, базова середня освіта -4 роки,
профільна середня освіта -3 роки);
- створення у дошкільних закладах інклюзивних груп, груп
компенсуючого типу, запровадження різних видів освітніх послуг для
задоволення потреб населення у дошкільній освіті;
- охоплення різними формами навчанням всіх дітей шкільного віку та
позашкільною освітою всіх бажаючих дітей,
- повне комп’ютерне переоснащення загальноосвітніх шкіл, дошкільних та
позашкільних навчальних закладів;
забезпечення доступу учнів та педагогічних працівників до науковоосвітніх ресурсів і створення умов для доступу до мережі Інтернет;
підвищення ефективності управління закладами за рахунок
впровадження і масового поширення інформаційних та комунікаційних
технологій;
- перехід до державно-громадської моделі управління навчальними
закладами, підвищення рівня відкритості прийнятих рішень, активізація
діяльності піклувальних рад та інших самоврядних органів навчальних
закладів;
- повне кадрове забезпечення дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних
навчальних закладів;
сприяння постійному та систематичному професійному розвитку та
підвищенню кваліфікації педагогічних працівників;
- поліпшення соціально-економічного стану педагогів, морального і
матеріального стимулювання їх діяльності;
- забезпечення соціального захисту учасників навчально-виховного процесу;
- створення безпечних умов проведення навчально-виховного процесу;
- зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів;
- забезпечення належного фінансування освітньої галузі.
Фінансування Програми
Фінансування Програми здійснюється в межах асигнувань,
передбачених місцевими органами виконавчої влади, що є виконавцями
заходів Програми та інших джерел, не заборонених законом.
Управління та контроль за виконанням
Програми
Організація виконання Програми покладається на виконком міської
ради, відділ освіти Золотоніської міської ради та виконавчого комітету,
методичний кабінет відділу освіти, керівників навчальних закладів, інші
органи виконавчої влади, які визначені виконавцями програми.

Контроль за виконанням Програми покладається на постійну
депутатську комісію з питань освіти, культури та соціального захисту
населення ( Швець А. М..) та заступника міського голови з гуманітарних
питань Суддю С.В.
Внесення змін до
поданням відділу освіти.
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