ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
6 СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
24 квітня 2018 року

№ 209

Про затвердження умов
проведення конкурсу на
визначення опорного
загальноосвітнього
закладу Гребінківської ОТГ
Керуючись статтею 13 Закону України «Про освіту», статтею 9 Закону
України «Про
загальну середню освіту», Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», пунктом 6 постанови Кабінету Міністрів України від
27.08.2010 №777 «Про затвердження Положення про освітній округ» (зі змінами,
внесеними згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 20.01.2016 року
№79, від 31.08.2016 №574 та від 19.04.2017 №289), розглянувши лист відділу освіти
виконавчого комітету Гребінківської міської ради про проведення конкурсу на
визначення опорного закладу освіти у Гребінківській міській об'єднаній
територіальній громаді, враховуючи рекомендації постійних комісій міської ради,
Гребінківська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Провести конкурс на визначення опорного закладу освіти у Гребінківській міській
об'єднаній територіальній громаді з 25.04.2018 по 17.05.2018 року.
2. Затвердити:
- умови проведення конкурсу на визначення опорного закладу освіти у
Гребінківській міській ОТГ (додаток 1);
- заходи із забезпечення проведення конкурсу щодо визначення опорної
школи серед загальноосвітніх навчальних закладів ОТГ (додаток 2);
- орієнтовні Критерії визначення кращого опорного загальноосвітнього
навчального закладу (додаток 3);
- склад конкурсної комісії із визначення опорного закладу освіти у
Гребінківській міській ОТГ(додаток 4).
3. Відділу освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради (Кудрик О.П.):
- довести до відома керівників шкіл умови проведення Конкурсу та розмістити
їх на інформаційній сторінці відділу освіти та сайту міської ради;
- забезпечити проведення конкурсу у визначений термін;

- надати рішення конкурсної комісії із визначення опорного закладу у
Гребінківській міський ОТГ з відповідною пропозицією на розгляд сесії
Гребінківської міської ради.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань
освіти, культури, молоді, фізичної культури, охорони здоров'я та соціального
захисту (Кулікова Т.В.) та заступника міського голови Волошина В.А.

Секретар міської ради

Л. Цапенко

Додаток №1
до рішення 6 сесії Гребінківської
міської ради
7 скликання від 24.04.2018 №209
«Про затвердження умов
проведення конкурсу на визначення
опорного загальноосвітнього
закладу Гребінківської ОТГ»

Умови проведення конкурсу на визначення опорного
загальноосвітнього навчального закладу у Гребінківській міській об'єднаній
територіальній громаді
І. Загальні положення
1.1. Умови проведення конкурсу визначення опорного загальоосвітнього
навчального закладу в ОТГ (далі – Конкурс), визначають його мету, завдання та
критерії.
1.2. Конкурс проводиться на виконання Положення про освітній округ,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 року № 777 (у
редакції Постанови Кабінету Міністрів України від 20.02.2016 № 79), зі
змінами,затвердженими Постановами Кабінету Міністрів України від 31 серпня
2016 р. № 574, та від 19.04.2017 року № 289
1.3. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення проведення конкурсу
здійснює відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради.
II. Мета та завдання Конкурсу
2.1. Метою Конкурсу є створення умов для комплексної реорганізації і модернізації
системи загальної середньої освіти ОТГ, забезпечення рівного доступу до якісної
освіти, організація профільного і професійного
навчання, поглибленого
вивчення учнями предметів незалежно від місця проживання, концентрація та
ефективне використання наявних ресурсів, спрямування їх на задоволення освітніх
потреб учнів (вихованців), створення єдиної системи виховної роботи.
2.2. Основним завданням Конкурсу є виявлення ефективних моделей діяльності
опорних загальноосвітніх навчальних закладів, які забезпечують умови для рівного
доступу до якісної освіти, постійне підвищення її якості, раціональне використання
наявних ресурсів, підтримку творчо працюючих педагогічних колективів, зміцнення
матеріально-технічного оснащення опорних закладів.
ІІІ. Організація проведення Конкурсу
3.1. Загальне керівництво підготовкою та проведенням конкурсу здійснює
конкурсна комісія, затверджена рішенням Гребінківської міської ради.
ІV. Терміни та порядок проведення Конкурсу
4.1. Конкурс проводиться у період з 25.04.2018 по 17.05.2018 року.
4.2. Учасниками Конкурсу є загальноосвітні навчальні заклади I-III ступенів
Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади.
4.3. Матеріали учасникам Конкурсу (школами) подаються у відділ освіти
виконавчого комітету Гребінківської міської ради з 25.04.2018 по 11.05.2018 року.
4.4. Оголошення результатів відбудеться не пізніше 25 травня 2018 року.
V. Проведення Конкурсу
5.1. Організацію та проведення Конкурсу забезпечує конкурсна комісія з
проведення конкурсу на кращий опорний загальноосвітній навчальний заклад у

Гребінківській об'єднаній територіальній громаді (далі - Комісія), склад якої
затверджується рішенням міської ради.
5.2. Учасниками Конкурсу є загальноосвітні навчальні заклади І-ІІІ ступенів.
5.3. Для участі у конкурсі загальноосвітнім навчальним закладам І-ІІІ ступенів
необхідно подати відділу освіти виконавчого комітету Гребінківської міської
ради:
1. Заявку загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІст.;
2. Презентацію навчального закладу;
3. План розвитку опорного навчального закладу (5-7 сторінок) на наступні 3
роки, яка містить обов’язкову інформацію про:
- результативність роботи навчального закладу за такими критеріями: результати
зовнішнього незалежного оцінювання, учнівських олімпіад з навчальних предметів,
конкурсу-захисту робіт учнів - членів Малої академії наук, інших конкурсів та
змагань;
- можливості забезпечення доступу до отримання освітніх послуг в опорному
закладі (проектна потужність опорного закладу, кількість учнів, які навчаються і
мешкають на території обслуговування навчального закладу, кількість учнів, які
будуть підвозитися до опорної школи після модернізації мережі, маршрути
підвезення учнів та педагогічних працівників (з розрахунком відстаней та
приблизного часу перебування у дорозі, транспорт, яким здійснюється підвезення);
- мережу класів та їх наповнюваність:
Назва закладу

Кількість
Кількість
Кількість
учнів,
які учнів,
які учнів,які
навчаються у підвозяться
будуть
закладі
підвозитись до
опорної школи

З
яких
населених
пунктів
підвозяться
учні і скільки

Опорна школа
Суб'єкт
освітнього
округу (школафілія)
Школа,
яка
може
стати
філією та її
ступень
Разом
- організацію допрофільної підготовки, поглибленого вивчення предметів та
профільного навчання в опорному навчальному закладі;
- організацію інклюзивного навчання (за наявності дітей з особливими потребами);
- удосконалення матеріально-технічної, навчально-методичної бази, у тому числі
укомплектування бібліотечного фонду, характеристику кадрового складу;
- опис інвестиційних потреб опорної школи (придбання шкільних автобусів для
підвезення учнів, оснащення навчальних кабінетів, придбання мультимедійного
обладнання, забезпечення високошвидкісним доступом до мережі Інтернет, заходи з
енергозбереження, ремонт приміщень тощо).

5.4.
Інформація про подані на Конкурс матеріали розміщується на офіційних
сайтах відділу освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради та
Гребінківської міської ради.
VI. Визначення переможців Конкурсу
6.1. Визначення переможців Конкурсу проводить Комісія відповідно до
критеріїв визначення кращих опорних загальноосвітніх навчальних закладів.
6.2. Комісія працює на громадських засадах.
6.3. Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох
третин її складу.
6.4. Рішення Комісії про визначення переможців Конкурсу ухвалюється
шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів присутніх на засіданні її
членів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комісії.
6.5. Підведення підсумків конкурсу із визначенням переможця здійснюється
рішенням сесії Гребінківської міської ради.
6.6.Опрацьовані комісією матеріали публікуються на офіційних сайтах міської
ради, відділу освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради та газеті
«Гребінчин край».

Секретар міської ради

Л.Цапенко

Додаток №2
до рішення 6 сесії Гребінківської
міської ради
7 скликання від 24.04.2018 №209
«Про затвердження умов
проведення конкурсу на визначення
опорного загальноосвітнього
закладу Гребінківської ОТГ»

Заходи із забезпечення проведення конкурсу щодо визначення опорної
школи серед загальноосвітніх навчальних закладів ОТГ
№
Заходи
Виконавці
Термін
Примітки
з/п
виконання
1.
2
3
4
5
1. Провести перше
Конкурсна
організаційне засідання у комісія
триденний термін з дня
створення конкурсної
25.04.2018 р.
комісії з визначення
опорної школи серед
загальноосвітніх
навчальних закладів ОТГ.
2. Довести до відома
Відділ освіти
директорів
виконавчого
загальноосвітніх
комітету
25.04.2018 р.
начальних закладів Умови Гребінківської
проведення конкурсу.
міської ради
3. Провести аналіз мережі
Відділ освіти
загальноосвітніх
виконавчого
навчальних закладів ОТГ. комітету
25.04Гребінківської
11.05.2018 р.
міської ради
4. Вивчити стан
Відділ освіти
впровадження до
виконавчого
профільної підготовки і
комітету
профільного навчання в
Гребінківської
25.04 загальноосвітніх
міської ради
11.05.2018 р.
навчальних закладах,
якість надання освітніх
послуг.
5. Здійснити прогноз витрат Відділ освіти
на зміцнення матеріально- виконавчого
технічної бази навчальних комітету
закладів,на придбання
Гребінківської
25.04шкільних автобусів,потреб міської ради
11.05.2018 р.
у введенні додаткових
посад педагогічних
працівників.
6. Подати до відділу освіти
Директори

виконавчого комітету
Гребінківської міської
ради інформаційні
матеріали щодо
визначення
результативності роботи
навчального закладу за
критеріями,встановленими
в Умовах проведення
конкурсу.
7. Провести засідання
конкурсної комісії з
визначення опорної
школи серед
загальноосвітніх
навчальних закладів
згідно з графіком.
8. На підставі отриманих
матеріалів підвести
підсумки конкурсу та
визначити
загальноосвітній
навчальний заклад,
запропонований до
затвердження міській раді,
як опорний.
9. Розробити та подати до
міської ради проект
рішення щодо створення
визначеної опорної школи.
10. Оприлюднити в засобах
масової інформації та на
сайті відділу освіти
виконавчого комітету
узагальнену інформацію
про результати
проведеного конкурсу.

Секретар міської ради

загальноосвітніх
навчальних
закладів
25.0411.05.2018 р.

Конкурсна
комісія

18.05.2018 р.

Конкурсна
комісія
18.05.2018 р.

Конкурсна
комісія
Відділ освіти
виконавчого
комітету
Гребінківської
міської ради

21.05.2018 р.

До 21.05.2018
р.

Л.Цапенко

Додаток №3
до рішення 6 сесії Гребінківської
міської ради
7 скликання від 24.04.2018 №209
«Про затвердження умов
проведення конкурсу на визначення
опорного загальноосвітнього
закладу Гребінківської ОТГ»

Орієнтовні Критерії визначення кращого опорного загальноосвітнього
навчального закладу
(Розроблені департаментом освіти і науки Полтавської облдержадміністрації, за
матеріалами наради від 30.03.2017 року)
Оцінювання за критерієм
Показники
5 балів
10 балів
Частка учнів, які склали ЗНО з
результатом 100–200 балів

менше 90%

90% і понад

100-120

більше 5%

менше 5%

160-200

менше 10%

10% і понад

ІІ етап

50% – 89%

90% і понад

ІІІ етап

–

Так

IV етап

–

Так

ІІ етап

–

Так

ІІІ етап

–

Так

IV етап

–

Так

–
–

Так
Так

–
–

Так
Так

З-поміж них набрали:

Частка предметів, з яких учні брали
участь у Всеукраїнських учнівських
олімпіадах

Кількість учнів, які посіли призові
місця на Всеукраїнських учнівських
олімпіадах

Кількість учнів, які брали участь у
конкурсі-захисті
наукових
робіт
школярів членів МАН
І етап
ІІ етап
Кількість учнів, які посіли призові
місця у конкурсі-захисті наукових
робіт школярів-членів МАН
І етап
ІІ етап

Кількість учнів, які брали участь в
інших конкурсах, змаганнях тощо
(указати, яких)
Кількість учнів, які здобули призові
місця в інших конкурсах, змаганнях
тощо (указати, яких)
Кількість учнів, які отримують іменні
стипендії, премії та інші нагороди
Кількість
учнів,
охоплених
програмами додаткової освіти
Кількість класів на паралелі
Середня наповнюваність класів
Кількість профілів у опорному закладі
Наявність предметних гуртків у
опорному закладі
Функціонування
міжшкільних
факультативів, секцій МАН
Літні профільні табори
Кількість класів з поглибленим
вивченням предметів у опорному
закладі
Кількість учнів на 1 комп’ютер
Наявність сайту школи, що постійно
оновлюється
Наявність
сайтів
учителівпредметників
Освітній рівень педагогів (повна вища
педагогічна освіта: магістр, спеціаліст)
Якісний рівень педагогів (частка
предметів, які викладають учителі з
відповідною освітою за дипломом)
Частка вчителів, які мають звання:
«учитель-методист»
«старший учитель»
категорію
учитель вищої категорії
Частка учителів, які мають нагороди
районних органів виконавчої влади
обласних органів виконавчої влади
відомчі нагороди
державні нагороди
Підвищення кваліфікації учителів
(за останні 5 років)
Частка учителів, які включені до
обласних,

Так
–
Так
–
–
–
Один
до 25 осіб
Один
1-4

Так
Так
два і більше
більше 25 осіб
два і більше
більше 4
Так
Так
більше 1

1
10-30
є сайт, але він не
оновлюється
менше ніж 50%
предметів
90-95%

до 10
сайт постійно
оновлюється
50% і більше
предметів
більше 95%
90% і більше

до 90%

до 5%
до 10%
до 20%
–
–
–
–
менше 100%
–

5% і понад
10% і понад
20% і понад

Так
Так
Так
Так
100%
Так

(районних) творчих, спеціальних
дослідницьких груп тощо (за останні 5
років)
Частка учителів, які беруть участь
у конференціях (за останні 5 років)
Частка учителів – членів журі
учнівських олімпіад (за останні 5
років)
ІІ етап
ІІІ етап
Частка учителів – членів журі
конкурсузахисту наукових робіт школярівчленів МАН
(за останні 5 років)
І етап
ІІ етап
Кількість учителів, які брали участь
у конкурсі «Учитель року»
(за останні 8 років)
ІІ етап
ІІІ етап
IV етап
Кількість
учителів,
які
стали
призерами
конкурсу «Учитель року»
(за останні 8 років)
ІІ етап
ІІІ етап
IV етап
Відповідність
плану
розвитку
підходам у реформуванні загальної
середньої освіти
Кількість філій опорного закладу
Кількість учнів в опорному закладі
(без урахування учнів філій)
Кількість
учнів,
що
будуть
підвозитися на навчання до опорного
закладу після консолідації мережі
Використання проектної потужності
закладу після консолідації мережі
навчальних закладів
Протяжність маршрутів перевезення
учнів до опорного закладу
Тривалість маршруту в один бік

до 20%

20% і понад

до 5%

5% і понад
Так

до 5%

5% і понад
Так

до 5%

5% і понад
Так
Так

Так
Так
Так
Так
Частково
–
до 200 осіб

три філії і більше
200 осіб і більше
більше 100 учнів

до 100 учнів
75% і більше
65-75%
більше 20 км
більше 45 хв.

20 км і менше
до 45 хв.

Наявність шкільних автобусів
Угоди з перевізником
Наявність кабінетів:
Фізики
Хімії
Біології
Географії
Інформатики
навчальних майстерень
спортивного залу
Відповідність кабінетів ДБН України
Фізики
Хімії
Біології
Географії
Інформатики
навчальних майстерень
Наявність швидкісного Інтернету

два і більше
Один
за к-тю філій
менше к-ті філій
є, має паспорт, але є стандартний кабінет
немає стандартного
нового покоління
обладнання нового
покоління
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–

Відповідає
частково відповідає
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
10 Мбіт/сек і більше
до 10 Мбіт/сек
є, але не для всіх
Так
Наявність
мережі
Wi-Fi
з
учасників
безкоштовним (безпечним) доступом
навчального
процессу
Наявність бібліотеки з книгосховищем так, але відсутній
Так
та читальним залом
один із складників
у пристосованому
Так
Наявність актового залу
приміщенні
частково відповідає відповідає державним
державним
будівельним нормам
будівельним
України ДБН В.2.2-3нормам України
97
ДБН В.2.2-397
Будівлі школи відповідають умовам
відповідають
проектування загальноосвітніх шкіл із
частково
організацією інклюзивного навчання
відповідають
(додаток 11 Зміни № 3 ДБН В.2.2-397)
Наявність
у
шкільній
їдальні
Так
технологічного
та
холодильного так, але відсутній
обладнання
(жарова
шафа, один або декілька
електросковорода, холодильна камера
складників
тощо)
Наявність у шкільній їдальні холодної
тільки холодна
Так
та гарячої проточної води
проточна вода

Термін
проведення
останнього
капітального ремонту
Динаміка народжуваності в селі
Можливість
житлом

забезпечення

вчителів

Бажання і можливість громади
фінансувати додаткові освітні послуги
Організація екскурсій, відвідання
закладів
культури
й
інших
організаційних заходів
Обмін педагогами й учнями, прийом
гостей, спільні заходи з іншими
освітніми установами
Організація активного відпочинку
учнів (у вихідні дні, під час канікул в
школі організовуються різні заходи,
заняття з додаткової освіти, турпоходи
тощо)
Активність батьків у різних шкільних
справах (батьки реально впливають на
організацію роботи школи: вносять
пропозиції, проводяться заходи за
участю учителів і батьків)
Співпраця з різними організаціями,
здатними
впливати
на
освітнє
середовище школи

10-25 років
Незмінна
кімната в
гуртожитку,
наймане житло
–

Секретар міської ради

позитивна
відомча квартира,
будинок
Так
Постійно

Епізодично
Постійно
Епізодично
Постійно
Епізодично
Постійно
Епізодично
Так
–

публікації в
Робота з підвищення рівня обізнаності
місцевих засобах
соціуму про навчальний заклад
масової інформації
Участь школи в різних соціальних
ініціативах
(охорона
природи,
шефська робота тощо)
Оцінка школи органами управління
освіти (школа визнана як сильна,
авторитетна, досвід школи активно
пропагується)

до 10 років

публікації в
центральних,
обласних засобах
масової інформації
Постійно

Епізодично
Так
–

Л. Цапенко

Додаток №4
до рішення 6 сесії Гребінківської міської
ради 7 скликання від 24.04.2018 №209
«Про затвердження умов проведення
конкурсу на визначення опорного
загальноосвітнього закладу
Гребінківської ОТГ»

СКЛАД КОНКУРСНОЇ КОМІСІЇ
із визначення опорного навчального закладу
Голова конкурсної комісії:
Волошин В.А. – заступник міського голови Гребінківської міської ради
Заступник голови конкурсної комісії:
Кудрик О.П. – в.о.начальника відділу освіти виконавчого комітету Гребінківської
міської ради
Члени конкурсної комісії:
Зінченко В.А. − головний спеціаліст відділу освіти виконавчого комітету
Гребінківської міської ради;
Олійник Н.В. − завідуюча міським методичним кабінетом відділу освіти
виконавчого комітету Гребінківської міської ради;
Кулікова Т.В. – голова постійної комісії міської ради з питань освіти, культури,
молоді, фізичної культури, охорони здоров'я та соціального захисту;
Божко С.С. – депутат Гребінківської міської ради;
Ільчук О.В.– депутат Гребінківської міської ради;
Кривошея – депутат Гребінківської міської ради;
Сотніченко К.В. – депутат Гребінківської міської ради;
Бунько О.М. – голова постійної комісії Гребінківської міської ради;
Бондарь І.М. – голова постійної комісії Гребінківської міської ради;
Рябека Р.М. – голова постійної комісії Гребінківської міської ради ;
Бондаренко Н.Б- начальник фінансового відділу Гребінківської міської ради;
Черненкова І.В. – начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності
Гребінківської міської ради;
Назаренко С.С. – голова постійної комісії Гребінківської міської ради.

Секретар міської ради

Л. Цапенко

