
Інформація для проведення батьківських зборів (звітування)

Галузь освіти міста - один із пріоритетів в діяльності виконавчих органів
міської  влади,  яка  забезпечує  інноваційний  та  є  інвестицією  в  соціально-
економічний, національно-культурний, сталий розвиток м. Запоріжжя.

У  проектуванні  освітньої  реформи  в  нашій  державі-розбудові  нової
української  школи,  як  простору  освітніх  можливостей,  звичайно,  базисом  є
належне  матеріальне-технічне  забезпечення для  збереження  життя  та  здоров'я
учнів.  За  системної,  активної  та  дієвої  підтримки  Запорізької  міської  ради,
міського голови Буряка В.В.  розпочато у  2016 році  суттєву, послідовну роботу,
направлену  на  докорінні  якісні  зміни  забезпечення  навчальних  матеріально-
технічного закладів, нормативної відповідності умов їх утримання. Значних змін
зазнала  структура  видатків  галузі,  направлених,  насамперед,  на  вирішення
актуальних проблем, фінансування потреб закладів, яке тривалий час взагалі не
здійснювалося чи не в достатніх обсягах.

Департаментом освіти  і  науки  міської  ради  вперше  для  обґрунтованого і
прозорого,  послідовного  прийняття  управлінських  рішень  щодо  створення
небезпечних  та  нормативних  умов  перебування  дітей  у  школах,  дошкільних  і
позашкільних закладах підготовлено зведену карту потреб закладів, як дорожню
карту для оновленого їх розвитку.

Насамперед,  в  2016  році  було  проведено  капітальні  ремонти  на  загальну
суму  43323,598  тис.грн.  в  61  ДНЗ  (21399,404  тис.грн)  та  93  ЗНЗ  (21197,252
тис.грн.).  Для  капітального  ремонту  покрівель  29  закладів  витрачено  7436,592
тис.грн. Для виконання будівельних та проектних робіт з реконструкції будівель
освітніх  закладів  використано  35475,636  тис.грн.  З  метою  підготовки  освітніх
закладів міста до нового навчального року здійснено поточні 14899,125 тис.грн.
Вперше  проведено  ремонти  на  загальну  суму  187  лабораторних  випробувань
продуктів харчування та продовольчої сировини для шкіл та дошкільних закладів
щодо їх якості та безпечності на суму 149,659 тис.грн. З метою унеможливлення
небезпечних  ситуацій  на  прилеглих  територіях  навчальних  закладів  міста
кроновано, видалено аварійні та сухостійні дерева в 54 ДНЗ, 55 ЗНЗ, 1 ПНЗ на
загальну  суму  831,835  тис.грн.  В  2016  році  вперше  виділено  350  тис.грн  для
проведення дератизації і дезинсекції приміщень всіх освітніх закладів до нового
навчального  року  та  650  тис.грн  для  придбання  хлоровмісних  дезінфікуючих
засобів.

Для  безперебійної  роботи  технологічного  обладнання  пралень  та
харчоблоків ДНЗ міста передбачено 3млн. 100тис.грн. Вперше за декілька років
було  заплановано  3млн.990тис.грн  для  закупівлі  140  комплектів  подушок,
рушників,  140 м'яких іграшкових модулів,  140 наборів іграшок для дошкільнят.
Встановлено 56 вузлів обліку тепла в будівлях, що дозволило суттєво економити
бюджетні  кошти  на  енергоносії.  Вперше  за  останні  20  років  виділено
1млн.020тис.грн  з  метою  придбання  сучасного  музичного  обладнання
позашкільним навчальним закладам міста. Для оновлення спортивного обладнання
виділено 3млн. 160тис.грн всім школам міста.

У 2016 році було виділено кошти для придбання 111 сучасних навчальних
комп'ютерних класів у сумі 17млн.700тис.грн. та спліт-систем для кожного з них
(2млн.200 тис.грн). Для переходу до нового рівня освіти на основі інформаційно-



комунікаційних технологій вперше виділено 1млн.330тис.грн для придбання 140
ноутбуків  для  всіх  дошкільних  закладів.  Для  розвитку  БТЕМ-ОСВІТИ  в
М.Запоріжжя  було  виділено  1млн.грн.  та  відкрито  БТЕМ-центр  на  базі
Комунарського районного центру молоді та школярів.

За  рахунок  коштів  місцевого  бюджету  (9млн.803тис.грн.)  послугами
оздоровлення і відпочинку на Азовському узбережжі у 2016 році було охоплено
2241  дитину  за  рахунок  прозорого  проведення  тендерної  закупівлі  проти
запланованого оздоровлення 1755 дітей (у 2015році було заплановано і фактично
оздоровлено 1755 дітей).

З метою демократизації та впровадження інноваційних методів управління,
оновлення  освітнього  менеджменту,  залучення  педагогічної  громадськості  м.
Запоріжжя  до  вирішення  актуальних  проблем  освітньої  галузі,  розробки  засад
регіональної освітньої політики вперше за ініціативою міського голови Буряка В.
В.  у  лютому  2016  року  створено  міську  раду  директорів  загальноосвітніх
навчальних  закладів,  як  консультативно-дорадчий  орган.  Підготовлено  членами
міської  ради  3  проекти  цільових  програм  з  питань  національно-патріотичного
виховання, кадрових проблем, створення умов для занять фізичною культурою та
спортом  в  школах  міста,  які  стали  невід'ємною  частиною  проекту  Програми
розвитку освіти Запоріжжя на 2017-2022 роки.

У місті набуває розвитку інклюзивна освіта. Міністерством освіти і науки
України  в  рамках  пілотного  проекту  Благодійного  фонду  Порошенка
започатковано  проведення  науково-педагогічного  експерименту  «Розвиток
інклюзивного  освітнього  середовища  у  Запорізькій  області».  Запорізькі
загальноосвітні  школи №№3,66,  «Основа»,  83 визначено базовими навчальними
закладами  з  наданням  їм  статусу  експериментальних  закладів  Всеукраїнського
рівня.  Це  дозволить  розробити  й  апробувати  структурно-організаційну  модель
інклюзивного  освітнього середовища  та  поширення  її  у  всіх  регіонах  України.
Кількість інклюзивних класів збільшилась на 82,4 % (з 3-х до 18 класів). У 2017
році виділено кошти з місцевого бюджету: 605тис.грн. для проведення капітальних
ремонтів в ЗНЗ з інклюзивною освітою 447,395 тис.грн. для придбання обладнання
медіатек в ЗНЗ №3, 73.

Вперше  відповідно  до  запитів  батьків  та  фактичної  потреби  (суттєве
зростання  контингенту  початкової  та  середніх  ланок  шкіл)  збільшено  кількість
груп продовженого дня на 39 (всього 339). За рахунок цього додатково 1145 дітей
охоплено корисною зайнятістю у другій половині дня.

Вжито  дієвих  заходів  щодо  розвитку  мережі,  активізації  процесу
відновлення  дошкільних  навчальних  закладів  з  метою  забезпечення  дітей
дошкільною освітою. Відкрито 27 додаткових груп (405 місць) в ДНЗ міста.

До якісних показників ефективної роботи навчальних закладівАміста у 2017
році належить:
- за результатами участі у УШ Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти -
2017» освітяни міста здобули 10 золотих медалей, 63 дипломи МОН України, 5
сертифікатів про представлення досвіду на Міжнародному рівні;

- дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №270 «Іскринка» Запорізької міської
ради  Запорізької  області  став  переможцем  VII  Всеукраїнського  конкурсу  на
кращий веб-сайт навчального закладу.



- переможцями обласного етапу  Всеукраїнського конкурсу «Вчитель  року»  стали
вчитель біології  ЗНВК №63, вчителі початкової школи ліцею №99, гімназії  №6,
вчитель музичного мистецтва гімназії №2.

Територіальний відділ освіти, забезпечуючи реалізацію державної політики
в  галузі  освіти,  основних  законодавчих  та  нормативно-правових  документів,
протягом  2016/2017  навчального  року  здійснював  заходи  щодо  подальшого
реформування дошкільної, загальної середньої освіти, створення необхідних умов
для  рівного  доступу  громадян  до  якісної  безперервної  освіти,  поліпшення
ресурсного забезпечення навчальних закладів.

У 2016 році значних змін зазнала структура видатків галузі, направлених на
вирішення  актуальних  проблем.  Проведено  фінансування  потреб  закладів,  яке
тривалий час взагалі не здійснювалося чи здійснювалося в недостатніх обсягах.

Насамперед, в 2016 році за рахунок міського бюджету в навчальних закладах
району  було  проведено  вивіз  опалого  листя  на  суму  121,724  тис.грн.  При
підготовці  закладів  до  опалювального  сезону  проведено  промивка  систем
опалення на суму 144,000 тис.грн. Вперше виділено 73,541 тис.грн для проведення
дератизації  і  дезінсекції  приміщень  освітніх  закладів  та  108,000  тис.грн  для
придбання  хлоровмісних  дезінфікуючих  засобів.  З  метою  унеможливлення
небезпечності  ситуацій  на  прилеглих  територіях  навчальних  закладів  району
кроновано, видалено аварійні та сухостійні дерева на суму 96,570 тис.грн.

Виконано капітальні ремонти покрівлі в ДНЗ № 146 на суму 268,158 тис.грн
та ДНЗ № 194 проведено капітальний ремонт харчоблоку на суму 299,989 тис. грн.
Для  виконання  проектних-кошторисних  робіт  з  капітального  ремонту  будівель
ДНЗ №№ 194,146 було використано 40,780 тис.грн.

Здійснено поточні ремонти приміщень в ДНЗ №№,142,45,154,155, гімназії №
27 на загальну суму 402,557 тис.грн.

В 2016 році було проведено поточний ремонт покрівлі із заміною водостоку
в ЗОШ № 20, гімназіях №№ 25,27 на суму 354,743 тис.грн.

В  ДНЗ  №  154,  гімназії  №  25  було  проведено  поточний  ремонт  систем
опалення на суму 29,013 тис.грн і поточний ремонт електропроводки в класичному
ліцеї на суму 21,020 тис.грн.

За  рахунок  коштів  місцевого  бюджету  для  оновлення  спортивного
обладнання та інвентарю в 2016 році ТВО Вознесенівського району було виділено
480,187  тис.  грн.,  проведено  процедуру  тендерної  закупівлі  та  придбано
спортивний інвентар для підпорядкованих загальноосвітніх навчальних закладів.

З  серпня  2016  року  закупівля  товарів  та  послуг  для  потреб  ТВО
Вознесенівського  району  проводиться  із  застосуванням  електронної  системи
РГ0770Г0,  при  цьому  було  здійснено  157  допорогових  процедур  на  загальну
очікувану суму 2,817 млн. грн. (2 816 885,80 грн.). За результатами проведених
допорогових закупівель укладено 145 договорів на загальну суму 2,047 млн. грн.

Протягом  року  було  виділено  1343326,00  грн.  з  депутатського  фонду  на
вирішення  першочергових  проблемних питань  навчальних  закладів:  проведення
поточних ремонтів приміщень, заміна віконних та дверних блоків, на придбання
матеріалів та обладнання.

До  свята  Святого  Миколая  за  рахунок  коштів  місцевого  бюджету  було
придбано  іграшки,  м'який  інвентар,  комп'ютерну  техніку  для  дошкільних
навчальних закладів району на суму 787820,00 грн.



У  2016/2017  навчальному  році  департаментом освіти  і  науки  Запорізької
міської ради було придбано та передано на баланс ТВО Вознесенівського району
20 комп'ютерних класів загальною вартістю 3214380,00грн., 40 лічильників води
для поливу зелених насаджень загальною вартістю 5733,20грн.

Одним із важливих питань в охороні дитинства є організація і проведення
літнього відпочинку дітей. Влітку 2016 року на базі 3 навчальних закладів району
було створено умови для організованого відпочинку дітей протягом 18 робочих
днів.  Пришкільні  табори  відвідувало  183  учні  (із  200  запланованих),  із  них  2
дитини-сироти.

304 учні району відпочивали та оздоровлювалися в м.  Бердянську в ДОЦ
«Факел»,  м.  Приморську  в  ДОЦ  «Ювілейний»,  «Меотіда»,  «Прометей»,  в  смт.
Кирилівці в ДОЦ «Гвоздика», с. Алтагир в ДОЦ «Лісова пісня».

В районі, як і у місті, набуває розвитку інклюзивна освіта. Міністерством
освіти і науки України в рамках пілотного проекту Благодійного фонду Порошенка
започатковано  проведення  науково-педагогічного  експерименту  «Розвиток
інклюзивного  освітнього  середовища  у  Запорізькій  області».  Запорізька
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів «Основа» була визначена базовим навчальним
закладом  з  наданням  їй  статусу  експериментального  закладу  Всеукраїнського
рівня.  У  2016/2017  навчальному  році  в  ЗОШ  «Основа»  було  відкрито  один
інклюзивний клас. На наступний навчальний рік планується розширення мережі
інклюзивних класів  в  районі.  А саме:  в  ЗОШ «Основа» додатково  заплановано
відкриття ще 2-х інклюзивних класів, в ЗОШ №41 - чотири інклюзивні класи та в
гімназії №71 один такий клас. Таким чином, мережа інклюзивних класів зросте з 1
до  8.  За  наявності  запиту  батьків,  відповідного  матеріального  забезпечення
можливе відкриття інклюзивних класів в інших навчальних закладах.

Відповідно  до  запитів  батьків  та  фактичної  потреби  (суттєве  зростання
контингенту початкової та середніх ланок шкіл) на початку поточного навчального
року збільшено кількість груп продовженого дня на 8 (всього 82). За рахунок цього
додатково 240 дітей охоплено корисною зайнятістю у другій половині дня.

В переліку дошкільних навчальних закладів, територіально підпорядкованих
Вознесенівському району, нараховується 19 функціонуючих навчальних закладів
(2966 дітей): 18 комунальних ДНЗ, 1 ДНЗ інших форм власності; 1 дошкільний
підрозділ у НВК типу «ЗНЗ-ДНЗ» («Запорізька Січ»), групи для дітей дошкільного
віку при ЗГ «Контакт», «Логос» (3 групи) та 3 заклади, які не функціонують (1
ДНЗ  ВАТ «Запорізький  завод  феросплавів»  -  №15:  2  ДНЗ  комунальної  форми
власності  -  ДНЗ  №186  (реконструкція),  ДНЗ  №77  -  потребує  капітального
ремонту).

Прийнято  до  комунальної  власності  2  ДНЗ,  які  підпорядковувались  ПАТ
«Запоріжсталь», що надало можливість створити додаткові місця (323 місця) на
влаштування  дітей  до  ДНЗ  району.  Завдяки  заходам  Запорізької  міської  ради,
департаменту освіти і науки в районі відкрито у 2016 році 2 додаткові групи (30
місць) для дітей раннього віку (ДНЗ №№ 142, 194). Ці заходи значно вплинули за
останні  2  роки  на  зниження  показника  перевантаження  груп  відповідно  до
нормативів (на 100 місцях у функціонуючих закладах виховувалось у 2014 році -
133, 2015 - 123, 2016 - 122 дитини).

Відповідно  до  потреб  громадян  в  районі  функціонують  різні  типи
дошкільних навчальних закладів: 14 - ясел-садків, 4 - ясел-садків комбінованого



типу,  1  -  компенсуючий  (спеціальний)  дошкільний  заклад,  1  -  дошкільний
підрозділ у складі НВК.

Завдяки вжиттю своєчасних управлінських заходів з боку територіального
відділу  освіти  та  керівника  ДНЗ №№194  (Лисечко Л.О.)  рішенням  Запорізької
міської ради було переведено на 12- годинний режим роботи 4 групи закладу.

Робота  територіального реєстратора,  реєстраторів  дошкільних  навчальних
закладів  у Єдиному інформаційному освітньому просторі  (Єдиний електронний
реєстр  на  влаштування  дітей  до  дошкільних  навчальних  закладів  м.Запоріжжя)
надала можливість задовольнити потреби населення в зручній для нього формі як
при реєстрації заявок дітей на влаштування до ДНЗ, так і процеси вступу до ДНЗ
при їх комплектації, наданні необхідної інформації населенню.

Для дітей, стан здоров'я яких потребує корекції, реабілітації фізичного або
розумового розвитку забезпечено функціонування 2-х санаторних груп (40 дітей)
та 21спеціальна група (218 дітей). Завдяки виваженим підходам територіального
відділу освіти Вознесенівського району у моніторингу вивчення попиту батьків на
влаштування  дітей  до  ДНЗ  у  співпраці  з  районною  психолого-медико-
педагогічною  комісією  додатково  у  2016  році  відкрито  групу  для  дітей  з
порушеннями мовлення у ДНЗ № 154 (12 дітей).

В консультативних центрах для дітей з вадами психофізичного розвитку в 3-
х  ДНЗ  компенсуючого  та  комбінованого  типів  (№146,162,281)  отримують
допомогу 12 дітей.

Соціально-педагогічний  патронат  сімей,  діти  в  яких  потребують  корекції
зору, але не відвідують ДНЗ, здійснює спеціальний дошкільний навчальний заклад
№ 146.

В поточному навчальному році організовано гурткову роботу для розвитку
творчих  здібностей  дітей.  Так,  в  дошкільних  навчальних  закладах  додатковими
освітніми безоплатними послугами охоплено 1082 дитини, що складає практично
35% охоплення від загальної чисельності дітей в ДНЗ.

Завдяки системному підходу департаменту освіти і науки Запорізької міської
ради  до  процесів  постачання  продуктів  харчування,  організації  харчування,
моніторингу цих процесів з боку ТВО значно збільшились показники виконання
норм  харчування  дітей  в  ДНЗ  району  у  2016  році  у  середньому  на  11%  у
порівнянні з 2015 роком (м'ясо - на 15%, риба - на 19%, масла вершкове - на 3%,
молока - на 15%, сир кисломолочний - на 14%, сир твердий - на 22%, яйця - на 6%,
фрукти свіжі - на 14%, овочів - на 9%, картоплі - 98%, сік - на 12%).

Якість  роботи  навчальних  закладів  району  характеризується  наступними
показниками:

- від  Вознесенівського  району  у  VIII  Міжнародній  виставці
«Сучасні  заклади  освіти  2017»  прийняли  участь  10  навчальних  закладів.
Досвід  роботи  вчителів  Запорізької  єврейської  гімназії  «ОРТ-Алєф»
(директор Шальміна Д.М.),  ДНЗ № 145 (Шелемаха А.А.) був відзначений
золотими медалями;

- дев'ятнадцять  призових  місць  у  IV  етапі  Всеукраїнських
предметних олімпіад вибороли учні:  Запорізької  гімназії  №28,  Запорізької
суспільно  -  гуманітарної  гімназії  №  27,  Запорізької  гімназії  №71  з
поглибленим вивченням іноземної мови, Запорізького ліцею «Логос»;



- п'ять  учнів  були  відзначені  призовами  місцями  III  етапу
конкурсу-  захисту  МАН  (Запорізької  гімназії  №28,  Запорізького  ліцею
«Логос»).
У Всеукраїнській благодійній акції «Серце до серця - 2017» взяли участь 23

навчальних заклади Вознесенівського району. Всього було зібрано 11738,81 грн.
26  навчальних  закладів  району  взяли  участь  у  акції  «Великодній  кошик

солдату».  Було  зібрано  1929  кг  продукції,  1608  дитячих  малюнків,  листівок.
Проведено привітання у військових частинах.

В  поточному  навчальному  році  започатковано  районний  проект  щодо
формування  ціннісного  ставлення  учнів  до  енергоресурсів,  екологічної
компетентності  і  дбайливого  відношення  до  власного  здоров'я  «Я  обираю
енергозбереження». Відповідно до плану роботи проекту здійснено тренінги щодо
популяції енергоефективності, які команда учнів енергоменеджеров школи № 20
провела для вчителів фізики, біології, географії в рамкам єдиного методичного дня
в  районі,  майстер-класів  «Енергозбереження  починається  з  тебе»  для  учнів
навчальних  закладів  району.  Були  підготовлені  інформаційні  листівки
«Енергозбереження у сім'ї» для батьківської громади.
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