ДО ЗВІТУ ГОЛОВИ БЕРИСЛАВСЬКОІ
РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
ПІДСУМКИ РОБОТИ
ВІДДІЛУ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ
РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
ЗА 2017 РІК

Ыддш освіти, молоді та спорту
районної державної ад міністрації

Мережа закладів освіти
□ Заклади загальної середньої освіти:
І-ІИ ступенів - 22
І-ІІ ступенів - З

4507 учнів

І ступеня - 2

НВК-5
о Заклади дошкільної освіти - 26 (1776 вихованців)

о Заклади позашкільної освіти -

3 (961 вихованець)

Оптимізація мережі
11

Рішенням сімнадцятої сесії сьомого скликання від 17 серпня 2017 року №215
“Про План створення освітніх округів та оптимізації мережі навчальних
закладів Бериславського району на 2017-2018 роки” затверджено План
створення освітніх округів, яким визначено створення опорних закладів
загальної середньої освіти на базі Бериславської №1 та Новорайської
загальноосвітніх шкіл І-Ш ступенів

11

Створено нагаально-виховний комплекс “Монастирський дошкільний
навчальний заклад-загальноосвітня школа І ступеня” згідно рішення 22 сесії
сьомого скликання Червономаяцької сільської ради від 18 вересня 2017 року
№171;

а Понижено ступінь та перейменовано Томаринську загальноосвітню школу
І-П ступенів у Томаринську початкову школу —заклад освіти І ступеня згідно
розпорядження голови районної державної адміністрації від 07 грудня 2017
року №717 “Про
пониження ступеню Томаринської загальноосвітньої
школи І-П ступенів Бериславської районної ради Херсонської області”.

Навчання дітей з особливими потребами,
у тому числі дітей з інвалідністю

Інклю зивне навчання

2 класи (2 дитини)

12 класів (21 дитина)

Індивідуальне
навчання

17 дітей

14 дітей

Оздоровлення та відпочинок
□ У системі освіти району влітку 2017 року функціонувало:
• 29 таборів з денним перебуванням (1135 дітей)
- позаміський дитячий заклад оздоровлення та відпочинку
“Старт” Бериславської районної комплексної дитячо-юнацької
спортивної школи ім.В.К.Сергеєва (180 дітей)
* літні мовні табори з вивчення англійської мови в Бериславській
№ 3 та Львівській ЗО Ш І-Ш ступенів (43 дитини).
□ Відпочинок в Івано-Франківській
військовослужбовців

області

— 25

дітей

□ Відпочинок під час проведення комплексних змагань “Дитяча
Олімпіада Х ерсонщ ини-2017” (20 дітей)
□ Оздоровлення у дитячому оздоровчому таборі ім.Ю .Гагаріна
Херсонської області - 13 дітей військовослужбовців

Умови для здійснення освітнього процесу
о Безоплатне гаряче харчування організовано для 421 дитини

•
•
•
□
□

наступних категорій:
15 дітей-сиріт
125 дітей, позбавлених батьківського піклування
169 дітей із малозабезпечених сімей
13 учнів з особливими освітніми потребами, які навчаються в
інклюзивних класах
99 дітей учасників антитерористичної операції,
До 12 закладів загальної середньої освіти організовано
підвезення 303 учнів, що становить 100 відсотків від потреби.
У 2017 році придбано два шкільні автобуси для М илівської
загальноосвітньої школи І-Ш ступенів та Томаринської
початкової школи-закладу освіти І ступеня.

Мала академія наук
□ 16 секцій в і ї закладах загальної середньої
освіти (90 учнів)
Олімпіади з основ наук
□ І (шкільний) етап - 965 учнів
□ П (районний) етап - 239 учнів
□ Ш (обласний) етап - 21 учень

Заклади позашкільної освіти
р

Центр юнацької та дитячої творчості

Взяли участь у районних (12) та обласних (24) заходах
м Дипломи:
- І ступеня -22,
« П ступеня - 22,
« Ш ступеня- 1 6 .
іо Станція юних техніків - 4 місце в обласному рейтингу участі в масових
заходах з науково-технічної творчості
Взялиучасть у районних (15) та обласних (23) заходах
м Дипломи:
« І ступеня- 1 3 ,
« П ступеня -28,
- Ш ступеня- 4 1 .

ДЮСШ
ц Передано на навчання до училища ф ізичної культури та спорту
З вихованці на:

- відділення вільної боротьби-1,
- відділення футболу -2.
а Присвоєно спортивні розряди:

- 1-48 вихованцям,
* П, Ш —88 вихованцям.
ц За підсумками змагань:

- IX літніх юнацьких спортивних ігор Херсонщини 2017 року —
7 місце,
» Обласної Спартакіад и серед учнів закладів загальної серед ньої освіти
—4 місце,
« Обласних змагань з футболу та футзалу серед дівчат—1 місце.

Кадрове забезпечення
□ освітній процес у закладах загальної середньої
освіти району здійснюють 539 педагогічних
працівників;
□ у 2017 році
проатестовано 128 педагогічних
працівників. Із них 5 присвоєно і 14 продовжено
строк дії на 5 років кваліфікаційної категорії
“спеціаліст
вищої
категорії”, 3
присвоєно
педагогічне звання “старший учитель” та 1
педагогу продовжено строк дії на 5 років звання
“старший учитель”, 2 присвоєно педагогічне звання
“учитель-методист”.

галузі освіти
□ 2017 рік - 102 331 693 млн. грн
□ 2016 рік - 68 190 461 млн. грн

Фінансування видатків на освітню
галузь

Поточні
видатки:
Видатки по
заробітній
платі:

2017 рік

2016 рік

14461,0 тис.грн

12031,0 тис.грн

78924,371тис.грн

47918,650 тис.грн

♦ Вчителям виплата надбавки за престижність 20%

Оновлення матеріально-технічної бази
закладів загальної середньої освіти
6971,2 тис.грн
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Державний
бюджет
3052,3
тис.грн
о

в Ж ІЛ
Обласний
бюджет
1102,2
тис.грн

Районний та
місцеві бюджети
2816,7
тис.грн

субвенції місцевих рад та кошти районного бюджету
611,364 тис. грн

Оформлення документів
_______ на будівлі та землю
Кошти освітньої субвенції - 165,4 тис. грн
- Бериславська ЗО Ш І-Ш ступенів №3
• Тягинська ЗОШ І-Ш ступенів
- Зміївська ЗОШ І-Ш ступенів
• НовобериславськаЗОШ І-Ш ступенів
• Козацька ЗОШ І-Ш ступенів
- Веселівська ЗОШ І-Ш ступенів
• Новорайська ЗОШ І-Ш ступенів
- Львівська ЗОШ І-Ш ступенів
- Ольгівська ЗОШ І-Ш ступенів
- Одрадокам ‘янська ЗОШ І-Ш ступенів

Оновлення матеріально-технічної бази закладів
дошкільної освіти

Капітальні ремонти - 11 закладів
дошкільної освіти
Державний бюджет
Місцевий бюджет
298,1
тис.грн

1462,0
тис.грн

