Про хід виконання рішення 6 сесії міської ради шостого скликання від 28 січня 2011
року №6
«Про затвердження Комплексної програми розвитку освіти міста на 2011-2015 роки»
У місті функціонує 7 дошкільних навчальних закладів (один у складі НВК «Гелікон»),
в яких виховується 1392 дитини (станом на 01.09.2015). Відсоток дітей, охоплених
дошкільною освітою, становить 96%. Для дітей з особливими освітніми потребами у
дошкільних навчальних закладах комбінованого типу №2 «Оленка», №10 «Веселка», №11
«Теремок» відкрито 7 груп спеціального призначення, які відвідують 108 дошкільників. Це 2
логопедичні, 2 офтальмологічні, 1 ортопедична,
2 групи для дітей із затримкою
психічного розвитку. Тут діти водночас із дошкільною освітою отримують комплекс
лікувально-профілактичних та корекційно-реабілітаційних процедур і заходів, які надають
досвідчені вчителі-дефектологи та вчителі-логопеди.
Сучасна мережа загальноосвітніх навчальних закладів складається з 6
загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступенів та навчально-виховного комплексу
(дошкільний навчальний заклад-загальноосвітній навчальний заклад) І-ІІ ступенів «Гелікон».
У складі 3 загальноосвітніх навчальних закладів є профільні класи:
- у ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 ім. Панаса Мирного – біотехнологічні;
- у СШ №5 з 1-го класу поглиблено вивчається англійська мова;
- у гімназії ім. Т.Г. Шевченка – української філології та математичні.
Проектна потужність шкіл – 4999 місць, при цьому станом на 01.09.2015 в ЗНЗ міста
навчається 3769 дітей.
У школах міста в 2015-2016 навчальному році відкрито 19 груп продовженого дня для
640 учнів початкової школи( 18 – за кошти міського бюджету та 1 – за батьківські кошти).
Створено умови для здобуття освіти за альтернативними формами. Так, у 2015-2016
навчальному році індивідуальною формою навчання охоплено 16 учнів. У 2015 році 6 осіб
отримали документи про освіту через екстернатну форму навчання: 1 одержав свідоцтво про
базову загальну середню освіту, 5 – атестати про повну загальну середню освіту.
Продовжує роботу міська психолого-медико-педагогічна консультація. На обліку
перебуває 159 дітей-інвалідів, із них у ЗНЗ – 63, у ДНЗ – 13. Проведено 13 засідань міської
ПМПК, продіагностовано 125 осіб, надано 188 консультацій. Для забезпечення рівного
доступу дітей до якісної освіти в НВК (днз-знз) «Гелікон» відкрито інклюзивний клас для
дітей з особливими освітніми потребами.
Відповідно до ст. 32б п.4 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
щорічно у серпні-вересні проводиться облік дітей шкільного віку, складаються списки дітей
5-річного віку, які сядуть за парти наступного навчального року.
У 2014-2015 н. р. із 60 учасників ІІІ (обласного) етапу предметних олімпіад учні міста
вибороли у Полтаві 16 призових місць (дипломи І-ІІІ ступенів). Найбільше переможців з
англійської мови – 5, і відповідно по предметах: біологія – 2, математика – 2, інформаційні
технології – 2, російська мова – 2, хімія – 1, географія – 1, українська мова – 1.
Із 10 учасників обласного етапу конкурсу – захисту науково-дослідницьких робіт
МАН 5 стали переможцями: секція аграрних наук 1- (І місце), 2- (ІІ місце), секція біології 1(ІІІ місце), секція української мови 1 – (ІІІ місце).
Лауреатами обласного етапу Всеукраїнської пошукової експедиції "Історія міст і сіл
України" у номінаціях «Нарис-опис» та «Туристичний маршрут» стали учні 7-8 кл. НВК
«Гелікон».
Диплом лауреата отримала Бехтер Є., учениця 9 кл. НВК «Гелікон» у Регіональному
конкурсі науково-дослідницьких робіт та проектів з хімії "Я хочу жити і якісному світі" (м.
Полтава).
Команда СШ №5 була переможцем і призером у ІІ (обласному) етапі Всеукраїнської
дитячо-юнацької військово-патріотичної гри "Сокіл" ("Джура").

Учнівська команда СШ №5 перемогла у І (міському) етапі ІІ чемпіонату області з
основ підприємництва «Крок до бізнесу» та стала лауреатом ІІ (обласного) етапу.
У школах міста велика увага приділяється виховній роботі, яка спрямована на
виявлення та розвиток творчих здібностей учнів, плекання патріотичного ставлення до
Батьківщини, громадського обов’язку. Кожна школа працює над своєю моделлю виховної
системи (ЗОШ №1 – «Формування успішної особистості», ЗОШ №3 – «Джерела духовності»,
СШ №5 – «Родина», гімназія ім.. Т.Г. Шевченка – «Шкільна родина», ЗОШ №7 –
«Співдружність», ЗОШ №9 – «Формування особистісних цінностей», НВК «Гелікон» «Проектуємо особистість разом».) Також діє «Молодіжний парламент м. Миргорода», до
складу якого входять активісти всіх ЗНЗ міста. У школах діють інтелектуально-розважальні,
спортивні, естетичні, краєзнавчі гуртки тощо. Учні ЗНЗ є членами шкільних євроклубів
(ЗОШ №1, гімназія ім. Т.Г. Шевченка, ЗОШ №9). Славляться своєю роботою пошукові
загони, серед яких кращими є загін ЗОШ №1, ЗОШ №9, СЮТур. Результатом краєзнавчої
роботи є створені у школах музеї: ЗОШ №1 – музей Панаса Мирного, кімната бойової слави;
СШ №5 – літературна кімната-музей Івана Білика; гімназія ім. Т.Г. Шевченка – музейна
кімната Т.Г. Шевченка; ЗОШ №9 – музей етнографії Миргородщини, кімната бойової слави,
музей І.А. Зубковського.
У 2014 році відбувся конкурс на кращу музейну кімнату (музей) ЗНЗ міста.
У Миргороді створена і діє громадська організація «Трикутник», у роботі якої задіяні
учні, їхні батьки та вчителі.
На систему позашкільної освіти державою покладені такі завдання: створювати умови
для самовизначення, самореалізації особистості, формування високих моральних якостей у
дітей та підлітків, сприяти розвитку творчих здібностей.
Провідна роль у реалізації цих завдань у м. Миргороді належить позашкільним
навчальним закладам. Їх у місті 5: центр естетичного виховання, центр екологонатуралістичної творчості учнівської молоді, станція юних техніків, станція юних туристів, а
також дитячо-юнацька спортивна школа.
У 2015-2016 н.р. у цих закладах працює більше 70 гуртків та відділень, в яких задіяно
2140 дітей (57% від загальної кількості учнівської молоді). Вихованці гуртків стали
учасниками і переможцями близько 30 обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсів
дитячої та юнацької творчості.
Особлива увага приділяється дітям пільгових категорій. У 2015-2016 н.р. в школах
міста навчається 4 дитини-сироти та 18 дітей, позбавлених батьківського піклування, 235
учнів із багатодітних сімей, 146 - із малозабезпечених.
На виконання Постанов Кабінету Міністрів України від 25.08.2005 №823 та
09.04.2008 №318 кожного року надається одноразова допомога дітям-сиротам та дітям,
позбавленим батьківського піклування, після досягнення ними 18-річного віку в сумі 1810
грн. кожному. В 2015 році таку допомогу отримали 5 осіб на загальну суму 9050 грн.
Організована робота з профілактики бездоглядності та правопорушень серед
учнівської молоді. Планово проводиться Всеукраїнський рейд «Урок».
На виконання ст.. 32б п.5 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
на контролі відділу освіти, керівників навчальних закладів знаходиться питання подальшого
працевлаштування випускників 9-х та 11-х класів. Із 342 випускників 9-х класів 195 (57%)
продовжують навчання в 10 класах, 109 (32%) – у ВНЗ І-ІІ рівня акредитації, решта 37 – у
професійно-технічних навчальних закладах. Повну загальну середню освіту у 2015 році
здобули 222 учні, із них 193 (87%) продовжують навчання у вищих, 18 (8%) – у професійнотехнічних навчальних закладах, двоє – працевлаштовані.
Для збереження і зміцнення здоров’я дітей проводиться всебічна робота щодо
охоплення якомога більшої кількості дітей гарячим харчуванням, вітамінною та буфетною
продукцією.
Гарячим харчуванням охоплено 100% учнів 1-4 класів та 79% учнів 5-11 класів.
Організовано харчування дітей пільгових категорій (299 учнів): 14 дітей-сиріт та дітей,

позбавлених батьківського піклування; 103 дитини із сімей, які отримують допомогу
відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим
сім’ям», 1 тубінфікована дитина, а також 60 учнів із груп продовженого дня, батьки яких
брали (беруть) участь в АТО. За рішенням педагогічних рад звільнено від оплати за
харчування 52 учні з груп продовженого дня на 100% та 69 – на 50%.
Харчоблоки навчальних закладів забезпечені необхідною кількістю посуду,
технологічним та холодильним обладнанням, яке за потребою замінюється.
Всі заклади освіти повністю укомплектовані кадрами.
У дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах працюють
868
працівників. Усього працює 522 педагоги, з них : 306 – у загальноосвітніх навчальних
закладах, 125 – у дошкільних, 57 – у позашкільних. Атестація педагогічних працівників
проводиться відповідно до законодавчих актів України. Атестації передує курсова
перепідготовка. У 2014 році підвищили кваліфікацію 109 працівників.
На сьогоднішній день в навчальних закладах працюють 444 педпрацівників, які
мають вищу педагогічну освіту, що складає 85 %. 15 – навчаються заочно у вищих
навчальних закладах для здобуття вищої педагогічної освіти. 30 мають звання «Учительметодист», 1 - «Вихователь-методист», 57 - «Старший учитель», 1- «Старший вихователь»,
59 осіб пенсійного віку.
За результатами атестації присвоєно/підтверджено кваліфікаційні категорії:
«спеціаліст вищої категорії» - 27/8, «спеціаліст І категорії» - 12/8, «спеціаліст ІІ категорії» 1/8, «спеціаліст» - 1/0. Присвоєно педагогічне звання: «Вчитель-методист» - 1, «Старший
учитель» -5. Подовжено термін атестації на 1 рік – 5.
Створено умови для організованого проведення зовнішнього незалежного оцінювання
у 2015 році для 2438 абітурієнтів з м. Миргорода та 5 районів області на 4 пунктах
тестування.
Відділом освіти за підтримки міської ради, облдержадміністрації здійснюється
планомірна робота з упровадження в навчальний процес сучасних інформаційнокомунікаційних технологій. Усі школи мають комп’ютерні класи, забезпечено підключення
до мережі Інтернет. Усього налічується 253 комп’ютери при потребі 380. У 2015 році за
рахунок коштів із міського бюджету придбано комп’ютерний клас для ЗОШ №9 ім. І.А.
Зубковського.
Спортивні споруди, системи опалення та інженерні мережі закладів освіти
підтримуються в належному стані. У 2015 році завершено будівництво спортивного
майданчика у ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 ім. Панаса Мирного. Для безперешкодного доступу осіб
з обмеженими фізичними можливостями у навчальних закладах облаштовано 11 пандусів.
Станом на 01.09.2015 року учні навчальних закладів забезпечені підручниками, окрім
учнів 4-х та 7-х класів.
Відповідно до Комплексної програми здійснювалося підвезення учнів із відділених
мікрорайонів до центральних шкіл міста. На ці потреби щорічно виділялося близько 140 тис.
грн.
У 2015 році виконано значний обсяг робіт з реконструкції та капітальних ремонтів
приміщень навчальних закладів. Зокрема проведено: реконструкцію корпусу № 1 ЗОШ № 3
(перепланування частини першого поверху під приміщення їдальні), заміну частини
віконних блоків у ДНЗ № 10 «Веселка», ЗОШ №9 ім. І.А. Зубковського; капітальний ремонт
системи водопостачання у ДНЗ № 11 «Теремок». Відремонтовано покрівлі у ЗОШ № 1 ім.
Панаса Мирного, гімназії ім. Т. Г. Шевченка, ЗОШ № 7, НВК «Гелікон». Завершено
будівництво спортивного майданчика у ЗОШ № 1 та реконструкцію будівлі ДНЗ № 5
«Сонечко». Триває реконструкція зали для занять з техніки пішохідного туризму та
капітальний ремонт фасаду ЗОШ № 3. Реалізовуються спільні Проекти Європейського
Союзу та Програми Розвитку Націй «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду»:
капітальний ремонт групи ДНЗ № 2 «Оленка» та заміна вікон у ЗОШ № 1. Розпочато
реконструкцію басейну ДНЗ № 11 «Теремок». Усього на проведення будівельних робіт для

навчальних закладів Миргорода місцевим бюджетом виділено кошти у сумі майже 4,4 млн.
грн. бюджетних коштів та майже 1 млн. грн. з державного бюджету та кошти ПРООН. Також
у 2015 році на поточні ремонти виділено 56 808 грн. бюджетних коштів.
Відділом освіти та навчальними закладами проводиться робота щодо забезпечення
організованого відпочинку та оздоровлення дітей. Найбільш прийнятною та випробуваною
формою оздоровлення залишаються табори з денним перебуванням. У 2014-2015 збережено
мережу дитячих закладів відпочинку: у місті діяли 7 таборів із денним перебуванням при
ЗНЗ, 4 – при ПНЗ та 2 табори праці та відпочинку. Усього в 2015 році охоплено відпочинком
близько 860 дітей. Звільнені від оплати за харчування в таборах діти-сироти, діти,
позбавлені батьківського піклування, діти з малозабезпечених та багатодітних сімей, діти,
батьки яких беруть участь в АТО та призвані на військову службу під час мобілізації на
особливий період. Також датована частина вартості перебування в таборі кожної
дитини(39%). Всього виділено коштів із міського бюджету на освітянські табори в 2015 році
645,5 тис. грн.(550 тис. грн. – на підготовку, 95,5 тис. грн. – на проведення).
У 2015 році на фінансування галузі «Освіта» бюджетних асигнувань виділено
52 578 832 грн.
Слід наголосити, що Комплексною програмою передбачено такі питання, які
вимагають постійного вирішення і розраховані на значну перспективу, а саме:
1. Перевантаження дошкільних навчальних закладів, необхідність відкриття додаткових
груп.
2. Переоснащення матеріально-технічної бази кабінетів з предметів природничоматематичного циклу, інформатики.
3. Дотримання у навчальних закладах натуральних норм харчування учнів і дітей
дошкільного віку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
22.11.2004 №159.
Ці проблеми можуть бути вирішені за умови збільшення обсягів фінансування галузі, тому їх
необхідно врахувати при розробці проекту нової Програми розвитку освіти на найближчі
роки.
Начальник відділу освіти міської ради

Т.М. Колибельнік

