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Про Програму розвитку позашкільної освіти
дітей та учнівської молоді Судилківської
сільської ради у 2018 році

Керуючись Законами України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», заслухавши
інформацію Судилківського сільського голови Котик Т.М, враховуючи рекомендації
постійної комісії з питань освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту,
сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Програму розвитку позашкільної освіти дітей та учнівської молоді
Судилківської сільської ради у 2018 році
2. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Сільський голова

Т.М. Котик

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення сесії сільської
ради від 16.02.2018 р № 2
ПРОГРАМА
розвитку позашкільної освіти дітей та учнівської молоді
Судилківської сільської ради у 2018 році
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Розробник Програми
Відповідальні виконавці
Програми
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Учасники Програми

6.

Термін реалізації Програми

7.

Джерела фінансування
Загальний обсяг фінансових
ресурсів, необхідних для
реалізації Програми,
усього(тис.грн)

8.

Судилківська сільська рада
Закони України «Про освіту», «Про загальну
середню освіту», «Про позашкільну освіту»
Судилківська сільська рада
Судилківська сільська рада
Судилківська сільська рада, Грицівська
селищна рада, Шепетівська міська рада
2018 рік
Бюджет Судилківської сільської ради
340, 0

І. Загальні положення
Свобода і можливість вільного вибору дітьми та молоддю улюблених занять у різних
позашкільних навчальних закладах сприятливо впливають на самовираження особистості, її
базову професійну підготовку і компетентність, дають змогу повніше реалізувати свій
творчий потенціал. Водночас позашкільна освіта – це дієвий засіб запобігання злочинності
й правопорушень у молодіжному середовищі. Тому, для Судилківської сільської ради (ОТГ)
важливим є розвиток творчих здібностей дітей та учнівської молоді населених пунктів
громади та залучення дітей до навчання у позашкільних навчальних закладах м.Шепетівки
та Грицівської селищної ради (ОТГ) за такими напрямами позашкільної освіти:
туристичний, художньо-естетичний.
Вищезазначене зумовило необхідність розробки Програми розвитку позашкільної
освіти дітей та учнівської молоді громади , що направлена на розвиток навичок здорового
способу життя, пропаганду корисних звичок, розвиток художньо-естетичних смаків.
ІІ. Нормативно-правове забезпечення Програми:
Закон України «Про освіту»;
Закон України «Про позашкільну освіту»;
Закон України «Про молодіжні та дитячі громадські організації;
Закон України «Про інноваційну діяльність»;
Указ Президента України від 25.06.2013 № 344/2013 «Про Національну стратегію
розвитку освіти в Україні на період до 2021 року»;
Указ Президента України від 13.10.2015 «Про Стратегію національно-патріотичного
виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки»;
Наказ МОН України «Про затвердження Концепції національно-патріотичного
виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного

виховання дітей і молоді та методичні рекомендації щодо національно-патріотичного
виховання у загальноосвітніх навчальних закладах» (від 16.06.2015 № 641);
Наказ МОН України від 07.11.2000 № 522 «Про затвердження Положення про
порядок здійснення інноваційної діяльності».
ІІІ. Мета Програми
Створення умов для інтелектуального та фізичного розвитку дітей та учнівської
молоді громади, формування інноваційного освітнього простору засобами позашкільної
освіти.
ІV. Завдання Програми
створення оптимальних умов для залучення дітей та учнівської молоді Судилківської
сільської ради (ОТГ) до навчання у гуртках, творчих об’єднаннях, мистецьких
навчальних закладах м.Шепетівки та Грицівської селищної ради (ОТГ) за різними
напрямками;
забезпечення доступності та якості освітніх послуг дітям та учнівській молоді
населених пунктів громади;
удосконалення системи соціальної підтримки та заохочення обдарованих і
талановитих дітей;
розширення партнерських зв’язків з іншими навчальними закладами, науковими
установами, громадськими організаціями, максимальне охоплення позашкільною
освітою дітей та учнівської молоді на території Судилківської сільської ради.
V. Заходи Програми
Н/п Напрямок
реалізації
1

Забезпечення
доступності
позашкільної
освіти

2

Забезпечення
повноцінного
розвитку
особистості
засобами
позашкільної
освіти

Сільський голова

Перелік заходів

Виконавець

Фінансування

Сприяти
доступності
отримання
позашкільної
освіти
дітьми
та
учнівською молоддю населених пунктів
громади у позашкільних навчальних
закладах м.Шепетівки та Грицівської
селищної ради (ОТГ)
1. Забезпечити проведення
гуртків
спортивного туризму ( 15 годин)
(Грицівська школа сприяння здоров’ю):
- Географи-краєзнавці” (18 дітей, 6
годин, керівник Варава В.М)- на
базі Городищенської ЗОШ І-ІІІ ст;
- “Спортивний туризм”(2 групи, 36
дітей, 9 годин, керівник Яворський
В.М.) на базі Городищенської ЗОШ
І-ІІІ ст..
2. Забезпечити навчання дітей та
учнівської молоді населених пунктів
громади у позашкільних навчальних
закладах
художньо-естетичного
спрямування м.Шепетівка:
2.1. Шепетівська дитяча музична школа
2.2.Шепетівська дитяча художня школа

Судилківська
сільська рада

Місцевий бюджет

Судилківська
сільська рада

Місцевий бюджет
40,0тис.грн

240,0 тис. грн.
60,0 тис. грн.

Т.М.Котик

