Інформація про хід виконання у 2017 році районної Програми розвитку
освіти в Дергачівському районі на 2014-2018 роки
Мережа закладів освіти становить 45 навчально-виховних закладів,
із них: 16 закладів дошкільної освіти, 25 загальноосвітніх навчальних
закладів, 1 вечірня (змінна) школа ІІ-ІІІ ступенів із заочною формою
і трирічним терміном навчання, 2 позашкільних навчальних заклади,
1 школа-інтернат І ступеню «З любов’ю до дітей» Дергачівської районної
ради Харківської області.
Загальна кількість учнів – 8255 (378 класів), в тому числі 1-х класів –
39 (904 учня), 10-х класів – 21 (350 учнів), 11 класів – 19 (323 учня).
У вечірній (змінній) школі – 4 класи (9,10,11,12) для 210 учнів. Середня
наповнюваність класів – 21,08 учнів/клас.
У районі функціонує 31 освітній заклад, із них: 16 – закладів
дошкільної освіти (10 – у міській місцевості, 6 – у сільській), 15 – у складі
навчально-виховних комплексів (6 – у міській місцевості, 9 – у сільській).
Усі заклади – комунальної форми власності.
За статистичними даними чисельність дітей у дошкільних навчальних
закладах становить 2881 (з них: у міській місцевості –2181, у сільській – 700)
що на 95дітей більше, ніж у минулому році, які виховуються в 142 групах
(у у 2016 р. – 136 груп), 376 дітей віком до 3-х років, що на 55 дітей більше,
ніж у минулому році (у 2016 р.- 321 дитина).
Показник охоплення дітей віком від 3-х до 6 (7) років закладами
дошкільної освіти становить 72 %. Охоплення дітей дошкільного віку
від трьох до шести (семи) років усіма
формами дошкільної освіти
становить
86 % (місто – 86 %, село – 85 %). Крім того, охоплено соціальнопедагогічним патронатом – 193 дитини (місто - 146, село – 47).
Також з 1 вересня 2017 року у функціонуючих ДНЗ
(Козачолопанському ДНЗ «Сонях» та Черкасько-Лозівському ДНЗ
«Колосок») відкриті 2 групи компенсуючого типу для 30 дітей.
29 грудня 2017 року – відкритий дошкільний підрозділ
у Пересічанському НВК (3 групи на 75 місць).
Заплановано у 2018 році створити умови для 1 групи на 20 місць
у Слатинському НВК та для 2 груп на 40 місць у Русько-Лозівському НВК.
Здійснюється робота в закладах району щодо залучення дітей до ДНЗ
з особливими потребами. Так у дошкільних закладах створені умови
для відкриття інклюзивних груп, а саме: Прудянському ДНЗ «Ялинка» (для
3 осіб) та Вільшанському ДНЗ «Світанок» (для 1 особи). Таким чином,
можна говорити про впевнене входження інклюзії в життя освіти
Дергачівщини.
Завдяки співпраці Департаменту науки і освіти Харківської обласної
державної адміністрації з представниками Дитячого фонду ООН UNISEF
проводяться ремонтні роботи та оснащення у закладах освіти, які беруть
участь у цьому проекті, а саме: у приміщенні Слатинського НВК,
де знаходиться майстерня, яка буде використана під додаткову групу
для дітей дошкільного віку. А також у Пересічанському НВК відремонтоване

приміщення для дошкільного підрозділу. За проектом ЮНІСЕФ
Дворічнокутянський ДНЗ»Рома+Машка» частково отримав обладнання
для закладу.
У зв’язку із відкриттям додаткових груп у функціонуючих навчальних
закладах чисельність дітей на 100 місцях значно покращиться: на 100 місцях
– 100 дітей (місто – 105, село – 0,8).
На сьогоднішній день існує потреба у відкритті закладів дошкільної
освіти та додаткових груп у функціонуючих закладах. У 2018 році
планується відкрити Дергачівський заклад дошкільної освіти на 7 груп
(150 місць).
У зв’язку з припиненням фінансування не розпочато будівництво
приміщення дошкільного відділення у с Безруки.
Відповідно до Програми розвитку освіти в Дергачівському районі
на 2014-2018 рр., затвердженої рішенням XXXIX сесії районної ради
VI скликання від 17 грудня 2013 року № 706-4 розділ «Загальна середня
освіта» (пункт 2 «Стимулювання учасників навчально-виховного процесу,
які відзначилися у науково-дослідницькій, навчальній, творчій діяльності,
спорті»), Положення про порядок призначення стипендії «Кращий учень
навчального закладу» Дергачівського району Харківської області,
затвердженого рішенням XII сесії районної ради VII скликання від 13.12.2016
№ 260-19, зі змінами, затвердженими рішенням XII сесії районної ради
VII скликання від 11.04.2017 № 369-17, наказу відділу освіти Дергачівської
районної державної адміністрації від 24.04.2017 № 99 «Про призначення
стипендії в січні – грудні 2017 року» з метою заохочення учнів, що здобули
видатних досягнень за результатами 2016 року призначено стипендії
11 учням протягом 2017 року. Сума видатків з січня 2017 р. по грудень 2017
року склала 18 000 грн.
Відповідно до Програми розвитку освіти в Дергачівському районі
на 2014-2018 рр. розділ «Загальна середня освіта» пункт 2 «Стимулювання
учасників навчально-виховного процесу, які відзначилися у науководослідницькій, навчальній, творчій діяльності, спорті», в розділі
«Позашкільна освіта» пункт 1 «Стимулювання педагогічної майстерності
наукових керівників територіального відділення Малої Академії Наук.
Встановлення матеріального заохочення керівникам, які підготували
переможців III-IV етапів МАН» і пункт 3 «Стимулювання керівників гуртків
позашкільних навчальних закладів. Встановлення матеріального заохочення
педагогам, які підготували переможців обласних та Всеукраїнських
конкурсів», «Положення про преміювання педагогічних працівників,
які підготували переможців і призерів обласного, Всеукраїнського
та Міжнародного рівнів», затвердженого рішенням XII сесії районної ради
VII скликання від 13.12.2016 № 259-18 і наказів відділу освіти Дергачівської
райдержадміністрації від 10.02.2017 № 35 «Про преміювання педагогів

за Програмою розвитку освіти в Дергачівському районі на 2014-2018 рр.
березні 2017 року», від 07.11.2017 № 231 «Про преміювання педагогів
за Програмою розвитку освіти в Дергачівському районі на 2014-2018 рр.
в листопаді 2017 року» призначено одноразово премію 11 педагогічним
працівникам. Сума видатків в березні 2017 р. склала 40 000 грн.. Сума
видатків в листопаді 2017 року склала 50 000 грн..
У ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад
з навчальних предметів у 2016/2017 навчальному році маємо 19 призових
місць (І місце –1, ІІ місце –4, ІІІ місце – 14). І місце виборов учень
Козачолопанського НВК Шабатура Федір, трудове навчання, 9 клас, вчитель
Бабенко Михайло Миколайович, спеціаліст вищої категорії.
У 2017 році випускників 11-х класів 335 та 57 випускників Дергачівської
вечірньої (змінної) школи. Випускників 9-х класів – 682 учні. Нагороджено
золотими медалями 9 випускників, срібними – 5 випускників, 9 випускників
не підтвердили високий рівень знань та не нагороджені медалями. Мають
медалістів Дергачівський НВК «ЗШ – ДЗ» (1 золота), Дергачівський ліцей
№ 2 (1 золота), Дергачівська гімназія № 3 (2 срібні), Малоданилівський ліцей
(1 срібна), Солоницівський колегіум (4 золоті та 1 срібна), Вільшанська ЗОШ
(2 золоті), Подвірський НВК (1 срібна), Протопопівський НВК (1 золота).
За результатами ДПА у формі ЗНО середній бал по району становить:
з української мови – 6,45; з математики – 5,7; з історії України – 6,24;
з англійської мови – 6,3. Найкращі результати показали:
Блажко Вікторія, Солоницівський колегіум, укр. мова -11; історія України –
11; англійська мова 12 балів – золота медаль.
Сердюков Владислав, Протопопівський НВК, укр. мова – 11, історія України
– 11; математика 12 балів – золота медаль.
У освітніх закладах використовується 545 комп’ютерів. Кількість учнів
на 1 комп’ютер становить 15,4. 15 ЗНЗ забезпечені мультимедійними
комплексами. 5 ЗНЗ забезпечені цифровими вимірювальними комплексами.
За 2017 рік реалізовано наступні проекти:
Реконструкція спортивного майданчика Дергачівського ліцею № 2 освоєно на проектно-кошторисну документацію 54,523 на експертизу
освоєно 3249,60 грн.
Реконструкція спортивного майданчика Подвірського НВК - освоєно:
31,147 грн.
Реконструкція окремих приміщень будівліРусько-Лозівського НВК освоєно: 229,903 грн.
Капітальний ремонт актової зали Вільшанської ЗОШ І-ІІІ ст. - освоєно:
495,66 грн.
Капітальний ремонт спортивної зали Солоницівського колегіуму освоєно:346,500 грн.
Капітальний ремонт спортивної зали Дергачівського навчальновиховного комплексу - освоєно: 353,86 грн.

Реконструкція спортивного майданчику Русько-Лозівського НВК освоєно: 31,00 грн.
Реконструкція спортивного майданчику Малоданилівського ліцею освоєно на проектно-кошторисну документацію 54,523 освоєно
на експертизу -3249,60 грн.
Капітальний ремонт спортивної зали Пересічанського навчальновиховного комплексу - освоєно:373,00 грн.
Про виконання Програми «Безпечне життя дитини»
У зв’язку з тим, що не було заключено договір з підрядниками
Програму «Безпечне життя дитини» у 2017 році не було реалізовано.
Планується заключити договір та реалізувати Програму в 2018 році.

