СХВАЛЕНО
розпорядження голови
Куликівської районної державної
адміністрації
від 15 грудня 2015 року № 451

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення другої сесії
Куликівської районної ради
сьомого скликання
від 29 грудня 2015 року

ПРОГРАМА
навчання та виховання обдарованих дітей у системі освіти
Куликівського району «Творча обдарованість»
на 2016 - 2018 роки

смт Куликівка
2015 рік

Паспорт
Програми навчання та виховання обдарованих дітей у системі освіти
Куликівського району «Творча обдарованість» на 2016-2018 роки
1.

2.

Ініціатор розроблення
Програми

Районна державна адміністрація

Закон України «Про освіту», Закон
України «Про загальну середню освіту»,
Укази Президента України від 30.09.2010
року №926/2010 «Про заходи щодо
Дата,
номер
і
назва забезпечення
пріоритетного
розвитку
документа
органу освіти в Україні», №927/2010 «Про заходи
виконавчої
влади
про щодо розвитку системи виявлення та
розроблення Програми
підтримки обдарованих і талановитих
дітей та молоді», Закон України «Про
місцеве самоврядування в Україні» (пункт
16 частини 1 статті 43)
районної

3.

Розробник Програми

Відділ освіти Куликівської
державної адміністрації

Відповідальний виконавець Відділ освіти Куликівської
державної адміністрації
Програми

районної

4.

6.

Учасники Програми

7.

Термін реалізації Програми

8.

Загальний орієнтовний обсяг
фінансових
ресурсів,
необхідних для реалізації
Програми (тис. грн), всього
у тому числі:

8.1. Кошти районного бюджету,
тис. грн.

Районна державна адміністрація, відділ
освіти районної державної адміністрації,
позашкільні та загальноосвітні навчальні
заклади
2016 – 2018 роки

224,04

224,04

1. Загальні положення
Програма навчання та виховання обдарованих дітей у системі освіти
Куликівського району «Творча обдарованість» на 2016-2018 роки (далі
Програма) розроблена з метою продовження пошуку обдарованих дітей,
створення умов для всебічного розвитку та розкриття їхнього інтелектуального
та творчого потенціалу, стимулювання творчого самовдосконалення
обдарованих дітей, сприяння їхній самореалізації в сучасному суспільстві.
Обдаровані діти - це діти з підвищеним рівнем розумового розвитку,
мають хорошу пам'ять, добре розвинуте абстрактне мислення, наполегливі в
досягненні результатів у сфері, яка їх цікавить, досягають хороших успіхів у
навчанні, проявляють інтерес до читання, мають великий словниковий запас,
урок для них цікавий тільки тоді коли використовується дослідницький метод,
із задоволенням виконують складні і довготривалі завдання.
Водночас, нинішнє фінансування цієї галузі не забезпечує їй належний
розвиток відповідно до зростаючих потреб школярів, кола їх інтересів.
Актуальною залишається проблема пошуку нових, сучасних методик з
дітьми та створення належних умов для зайнятості школярів у вільний від
уроків час.
2. Мета Програми
Метою Програми є підтримка обдарованої молоді в Куликівському районі
протягом 2016-2018 років. Вдосконалення освіти шляхом надання підтримки,
створення додаткових можливостей для духовного, інтелектуального й
фізичного розвитку особистості. Визначення організаційних, науковопрактичних та психолого-педагогічних заходів із розробки та впровадження
ефективних методів і технологій пошуку, навчання і виховання обдарованих
дітей.
3. Завдання Програми
3.1. Виховання національно свідомого громадянина України.
3.2. Створення сприятливих умов для інтелектуального,
морального, естетичного, фізичного розвитку дітей та надання їм
для самореалізації.
3.3. Створення системи стимулювання інтелектуально
обдарованих школярів.
3.4. Створення системи психологічної підтримки та
обдарованих дітей.
3.5. Забезпечення якісного дозвілля школярів, розвитку
здібностей та формування в них кращих громадянських якостей.

духовного,
можливості
й

творчо

супроводу
їх творчих

Перелік основних завдань та заходів Програми в розрізі років та
необхідних фінансових ресурсів викладено в Додатку до Програми.
4. Очікувані результати
Виконання Програми дозволить покращити роботу з обдарованими
дітьми, на ранньому етапі виявити й розвинути їх творчий потенціал.
Забезпечить якісну підготовку школярів до участі в районних, обласних
олімпіадах, конкурсах, інших інтелектуальних змаганнях, турнірах, конкурсах.
Підвищити фахову й методичну майстерність педагогічних кадрів.
5. Обсяги та джерела фінансування
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого
бюджету в межах бюджетних призначень, затверджених на відповідні роки в
галузі «Освіта», позабюджетних коштів та інших джерел, не заборонених
чинним законодавством.
Прогнозований обсяг фінансових ресурсів необхідний для реалізації
завдань Програми протягом 2016-2018 років складає 224,04 тис.грн.
Начальник
відділу освіти райдержадміністрації

Л.П. Анюховська

Додаток
до Програми навчання та виховання обдарованих дітей у системі освіти
Куликівського району «Творча обдарованість» на 2016-2018 роки
Основні завдання та заходи
з виконання Програми навчання та виховання обдарованих дітей у системі освіти Куликівського району
«Творча обдарованість» на 2016-2018 роки
Найменування
заходу
Наймену
вання
завдання

Виконавець
заходу

Найменування
показників

усього 2016 2017

2018

135

45

Джерела
фінансува
ння

Проведення заходів з дітьми

Кількість заходів

45

45

Проведення
районних
інтелектуальних,
художньоестетичних
спортивних,
туристськокраєзнавчих
та
військовопатріотичних
заходів з дітьми

Відділ освіти
районної
державної
адміністрації

Місцевий
бюджет

Прогнозований
обсяг
фінансивих
ресурсів
тис. грн.
усього
183,0

2016
61,0

2017
61,0

2018
61,0

45,0

15,0

15,0

15,0

Забезпечення
підвозу 210
учнів
до
місць
проведення
районних,
обласних та всеукраїнських олімпіад, конкурсів,
турнірів, зборів, змагань,
відрядження для керівників та їх вихованців
9
Організація
інтелектуальних літніх
таборів

70

70

70

3

3

3

Районні, обласні
та
всеукраїнські
олімпіади,
конкурси, турніри,
збори, змагання,
відрядження для
керівників та їх
вихованців
Проведення
та
організація
інтелектуальних
літніх таборів

Відділ освіти
районної
державної
адміністрації

Місцевий
бюджет

48,0

16,0

16,0

16,0

Відділ освіти
районної
державної
адміністрації

Місцевий
бюджет

90,0

30,0

30,0

30,0

41,04

13,68

13,68 13,68

Підтримка обдарованої молоді
54

18

18

Впровадження механізму
адресної
підтримки
обдарованої
молоді
(нарахування стипендії
здійснювати 2 рази на
рік по 4 місяці)

Начальник відділу освіти райдержадміністрації

18

Призначення
стипендій:
за навчальні досягнення
(9 стипендій)
за
спортивні
досягнення
(3 стипендії )

Відділ освіти
районної
державної
адміністрації

Місцевий
бюджет

21,6

7,2

7,2

7,2

Відділ освіти
районної
державної
адміністрації
за
музичні
та Відділ освіти
художньої-естерайонної
тичні досягнення
державної
(3 стипендії )
адміністрації
за
соціальну Відділ освіти
активність
районної
(3 стипендії )
державної
адміністрації
Всього

Місцевий
бюджет

7,2

2,4

2,4

2,4

Місцевий
бюджет

7,2

2,4

2,4

2,4

Місцевий
бюджет

5,04

1,68

1,68

1,68

224,04

74,68

74,68

74,68

Л.П. Анюховська

