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Село, а отже, і сільська шко-
ла, відіграють особливу роль у
соціокультурному, духовному житті
українського народу. Не випадко-
во вважають, що інноваційний по-
тенціал держави на сучасному
етапі розвитку прихований у неве-
личких містечках та селах.

Проблема доступності та
якості освіти для жителів сільської
місцевості в останні роки стала
досить актуальною. І першочерго-
ва проблема на цьому шляху –
збереження та оптимізація ме-
режі шкіл в умовах зменшення
кількості дітей шкільного віку.

Загалом у районі діяла опти-
мальна мережа освітніх навчаль-
них закладів , приведена у
відповідність до запитів населен-
ня. В 2010-2011 навчальному році
у  районі функціонувало 23 за-
гальноосвітні школи,   а також 9
навчально-виховних комплексів
типу «школа-садок». Крім того,
забезпеченню учнів повною за-
гальною середньою освітою
сприяє Котовська районна вечір-
ня школа ІІ-ІІІ ступенів, яка прово-
дить сесійні заняття на базі Куяль-
ницької ЗОШ. Розвиток виховної
роботи забезпечують районний
центр дитячої та юнацької твор-
чості, дитячо-юнацька спортивна
школа. Мережа дошкільних на-
вчальних закладів району сформо-
вана, в основному, з урахуванням
демографічної і соціально-еконо-
мічної ситуації і складається з 6-
ти дитячих садків.  Тому  є не-
обхідність відкриття дошкільного
закладу в ряді сіл, в тому числі і за
рахунок реорганізації шкіл в НВК
«школа – садок».  До початку
2011-2012 навчального року рай-

 

Зокрема, плануються такі переве-
зення з реорганізованих шкіл:
учнів 1-4 класів Домницької ЗОШ
– в Климентівський НВК І-ІІ ст.,

 учнів 5-9 класів Олексіївської
ЗОШ – в Куяльницьку ЗОШ І-ІІІ ст.

Перспективні зміни в освітній
мережі району визначатимуться
часом за наявності об’єктивних
передумов з обов’язковим узгод-
женням із місцевими громадами.

Кількісні та якісні показники
роботи  закладів освіти дають
право говорити про окремі пози-
тивні зміни в розвитку освіти регі-
ону.   Протягом останнього часу
стабільною, у межах 45-46 %, за-
лишається якість знань учнів (по-
казники достатнього і високого
рівнів) за результатами навчаль-
ного року. За результатами річно-
го оцінювання в районі було виз-
начено 5 претендентів на отри-
мання свідоцтва особливого зраз-
ка,  7 учнів нагороджено золотою
та срібною медалями.  Приємно
відзначити успіхи наших обдаро-
ваних дітей.  Результати цього
року: ІІІ місце в обласному турі уч-
нівських олімпіад з географії по-
сіла учениця 10 класу Новоселі-
вської ЗОШ Палій Аліна. На облас-
ний конкурс МАН представлено 9
робіт, з них посіли ІІІ місця 4 шко-
лярі.  Розпорядженням голови
Котовської РДА від 11.01.2011 року
№ 26/11 встановлено стипендії
переможцям інтелектуальних
змагань, у цьому році щомісячно
(починаючи з вересня) у розмірі
100 грн  їх отримають Палій Алі-
на, Дорош Андрій (Новоселівська
ЗОШ), Павлів Любомир, Самошин
Сергій (Качурівська ЗОШ), Дуб-
ровський Максим (Куяльницька

чан).
 Поступово відходить у минуле

проблема нагальної комп’ютери-
зації закладів освіти.    В районі
обладнано комп’ютерними кла-
сами всі десять  загальноосвітніх

закладів І-ІІІ ст.  та Бочманівську,
Куяльницьку, Косівську, Дібровсь-
ку ЗОШ І-ІІ ст., Любомирську ЗОШ-
садок,  решта шкіл мають у своє-
му розпорядженні офісну техніку.
Вихід до мережі Internet мають Ку-
яльницька, Качурівська, Липець-
ка, Нестоїтська, Мардарівська
ЗОШ І-ІІІ ступенів, протягом поточ-
ного  2011 року планується
збільшити  кількість таких зак-
ладів освіти.

 У районі накреслено перс-
пективи впровадження допрофіль-
ної підготовки та профільного на-
вчання, закріплені відповідною
районною Програмою. Мала на-
повнюваність та відсутність пара-
лельних старших   класів у ЗНЗ І-ІІІ

навчального року виконано по-
точні ремонти (фарбування вікон,
дверей, панелей, підлоги, віднов-
лення парт, столів , стільців ,
стендів) та інші роботи силами
шкільних колективів та господар-
чою групою відділу освіти. З місце-
вого бюджету було профінансова-
но закупівлю фарби, шиферу на
ремонт покрівлі та цементу  для
штукатурки. Виділені кошти на оп-
лату проектно-кошторисної доку-
ментації по газифікації  Новосел-
івської  ЗОШ  І-ІІІ ст., а також кош-
торисів по  Куяльницькій ЗОШ І-ІІІ
ст. для  другої  черги  реконструкції.

Зроблено ремонт даху ко-
тельні в Липецькій ЗОШ І-ІІІ ст.,
розпочато госпспособом штука-
турку внутрішніх стін котельні Боч-
манівської ЗОШ І-ІІ ст., виконано
електророботи у школах згідно з
заявками директорів шкіл по ре-
монту освітлення, електропри-
ладів, електрообладнання в при-
міщеннях шкіл. Закуплено матер-
іалів на суму 99,0 тис.грн., які вид-
ілені з місцевого бюджету.

Матеріально-технічний стан
закладів освіти району  покра-
щується. Обладнання котелень
поступово оновлюється, в кожно-
му закладі освіти встановлені ре-
зервні котли  і резервні насосні
агрегати.

На даний час  закінчено  кап-
ремонт котелень  Липецької ЗОШ
№2  І-ІІ ст., Вишнівської ЗОШ І-ІІ ст.,
Дібровської ЗОШ І-ІІ ст., капремонт
школи і тепломережі (40м)  Виш-
нівської ЗОШ І-ІІ ст. , теплової ме-
режі (181 м) в Борщівській ЗОШ
№1  І-ІІІ ст.; замінено тепломере-
жу (23 м)  і відремонтовано систе-
му опалення в Липецькій ЗОШ І-ІІІ

І-ІІІ ст., Нестоїтська ЗОШ І-ІІІ ст.,
Гоноратська ЗОШ І-ІІ ст.

Подяку винесено колективам
Борщівського №2 НВК І-ІІІ ст., Бор-
щівської №1 ЗОШ І-ІІІ ст., Малофон-
танського НВК І-ІІ ст., Бочманівсь-
кої ЗОШ І-ІІ ст., Олександрівської
ЗОШ І ст., Куяльницької ЗОШ І-ІІІ
ст., Климентівського НВК І-ІІ ст.,
Станіславської ЗОШ І-ІІІ ст.

Окрім підготовки матеріаль-
но-технічної бази навчально-ви-
ховних закладів відділом освіти
здійснено також інші заходи.

Сплановано профільне на-
вчання учнів старшої ланки. Будуть
навчатися державною мовою учні
1-9-х класів Гидеримської ЗОШ І-
ІІІ ст. та учні 1-8-х класів всіх Ли-
пецьких шкіл, які раніше працю-
вали в російськомовному режимі.
Середня забезпеченість підруч-
никами в районі становить 97,5 %.
З метою поліпшення такого стану
в районі організовано
міжшкільний обмінний фонд.

На початок 2011-2012 на-
вчального року буде організовано
обов’язкове гаряче харчування
учнів 1-4 класів та дітей пільгово-
го контингенту.

 Навчальний рік розпочнеться
Першим уроком на тему: “Україна
- наш спільний дім”, присвяченим
20-й річниці незалежності Украї-
ни.

 Новий навчальний рік перед
освітянами ставить важливі зав-
дання: подбати про творчий по-
шук, про впровадження інновацій-
них освітніх технологій, про забез-
печення рівного доступу до якіс-
ної освіти кожної дитини. Освітня
галузь району має на меті стаб-



В рамках серпневої конфе-
ренції вчителів району за
підтримки Котовського відділу
промислової безпеки та охорони
праці  26 серпня 2011 року в
спортивній залі Куяльницької
школи був проведений круглий
стіл на тему „Актуальність питань
профілактики виробничого та по-
бутового травматизму серед
учасників навчально – виховно-
го  процесу  в  Котовському
районі”.

В роботі цього форуму взяли
участь працівники відділу освіти
Котовської райдержадміністрації,
відділення Фонду, директори та
відповідальні за охорону праці
шкіл району.

З аналізом виробничого трав-
матизму на підприємствах регіо-
ну виступив начальник відділення
Фонду Васильєв О.М., підкреслив-
ши  велике   значення профілак-

«школа – садок».  До початку
2011-2012 навчального року рай-
онною радою прийнято рішення
від 27.07.2011 року № 82-VІ про
докомплектацію 14 класів у за-
гальноосвітніх навчальних закла-
дах, де кількість учнів у класах
складає 4 чол. Дано згоду на фун-
кціонування пришкільного інтер-
нату в Новоселівській ЗОШ І-ІІІ ст.
Підтверджено допрофільне і
профільне навчання на базі опор-
них шкіл Нестоїтського, Липець-
кого, Качурівського освітніх округів
шляхом підвезення учнів із суб’єктів
навчально-виховних об’єднань відпо-
відно до розкладу занять. На да-
ний час склалися об’єктивні пере-
думови для оптимізації наступних
освітніх закладів: Домницької
ЗОШ І ст. – тимчасове призупинен-
ня; Олексіївської ЗОШ І-ІІ ст. – ре-
організація в школу І ст.

Діти шкільного віку, які прожи-
вають у мікрорайонах реорганізо-
ваних шкіл, в обов’язковому по-
рядку забезпечуватимуться усім
комплексом освітніх послуг на
базі найближчих загальноосвітніх
навчальних закладів. Для цього
використовуватиметься транс-
портний парк шкільних автобусів.

Сергій (Качурівська ЗОШ), Дуб-
ровський Максим (Куяльницька
ЗОШ).

За рахунок коштів районного
бюджету здійснюється фінансу-
вання освітніх програм. Так, на
виконання програми «Шкільний
автобус» проводяться заходи для
підвезення учнів на навчання до
Бочманівської, Вишнівської, Гоно-
ратської, Косівської, Климентівсь-
кої, Петрівської, Борщівської №2,
Качурівської, Мардарівської, Не-
стоїтської, Куяльницької, Липець-
кої, Новоселівської, Станіславсь-
кої шкіл, для чого   використо-
вується 15 автобусів. Зокрема, у
2011 році отримано шкільний ав-
тобус від МОН України, який пе-
редано Борщівському №2 НВК І-
ІІІ ст.  До початку  навчального року
очікується отримання за рахунок
обласного бюджету трьох нових
шкільних автобусів, які  будуть на-
дані Климентівській, Куяль -
ницькій та Малофонтанській шко-
лам. При цьому вирішиться  пи-
тання підвезення учнів до Глибо-
чанської (з Миколаївки), Старо-
кульнянської (з віддаленого
мікрорайону села) і, можливо,Ку-
яльницької школи (з Вестерни-

повнюваність та відсутність пара-
лельних старших   класів у ЗНЗ І-ІІІ
ст. не дозволяє забезпечити ши-
рокий вибір старшокласниками
напряму профільного навчання.
Тому оптимальний вихід з такого
становища відділ освіти бачить у
формуванні профільних класів
одного напряму та кількох проф-
ільних груп. У попередньому  на-
вчальному році профільне на-
вчання здійснювалося в усіх за-
гальноосвітніх школах І-ІІІ ст.   До-
датково для здійснення допрофіль-
ної і профільної підготовки стар-
шокласники Липецької №1, Ли-
пецької №2, Климентівської, Фе-
дорівської ЗОШ І-ІІ ст. та Станіс-
лавської, Старокульнянської
ЗОШ І-ІІІ ст. підвозилися до Ли-
пецької, Нестоїтської, Качурівсь-
кої опорних шкіл відповідних
освітніх округів. Ця робота продов-
жуватиметься і надалі.

Протягом червня-серпня 2011
року в дошкільних та загально-
освітніх закладах району проходи-
ла оздоровча кампанія. Працюва-
ли оздоровчі табори і майданчи-
ки, трудові об’єднання та спортив-
ний табір, групи дошкільнят.

Під час підготовки до нового

жу (23 м)  і відремонтовано систе-
му опалення в Липецькій ЗОШ І-ІІІ
ст. В стадії завершення реконст-
рукція котельні в Липецкій ЗОШ І-
ІІІ ст., капітальний ремонт ко-
тельні Бочманівської ЗОШ І-ІІ ст. і
Глибочанської ЗОШ І-ІІ ст.

Для підтримки   належного
температурного режиму взимку
були надані  за Програмою  ЄС
ПРООН   кошториси на заміну
вікон і частково дверей по 9-ти
школах. До ПЗРГ «Одесагаз» на-
дані пропозиції по модернізації
котелень шкіл у селах, де вже
підведений  газ.

В районі було оголошено Кон-
курс на кращий навчальний зак-
лад по підготовці до нового на-
вчального року. Комісією за учас-
тю представників районної СЕС
та районного управління ГУ МНС
з 09 по 16 серпня поточного року
здійснено перевірку готовності
закладів освіти до роботи в ново-
му 2011-2012 навчальному році.
Переможцями  конкурсу стали
наступні освітні заклади:

І місце – Старокульнянська
ЗОШ І-ІІІ ст.; ІІ місце –Липецька
ЗОШ І-ІІІ ст., Вишнівська ЗОШ І-ІІ
ст;  ІІІ місце – Мардарівська ЗОШ

ної освіти кожної дитини. Освітня
галузь району має на меті стаб-
ільне забезпечення для дітей як-
існого рівня навчально-виховних
послуг.

Користуючись нагодою, щиро
вітаю усіх учнів, вчителів і батьків
зі святом Знань. Висловлюю по-
дяку адміністраціям навчальних
закладів та батьківським коміте-
там за належну підготовку шкіл і
дитячих садків.

Нехай цьогорічний першове-
ресень буде сонячним, несе доб-
рий настрій в кожний навчальний
заклад, кожну родину! Нехай цей
навчальний рік відкриє перед уч-
нівською молоддю нові горизон-
ти пізнання себе і світу, вчителів
надихне успіхами вихованців ,
батьків – гордістю за своїх дітей.

Бажаю всім міцного здоров’я,
наснаги, удачі і терпіння, злагоди
і благополуччя! Щиро хочу, щоб у
новому навчальному році стали
реальністю мрії і сподівання на
краще усіх тих, кого хвилює стан
нашої освіти.

Ласкаво запрошую до Країни
Знань!

Віктор ГЕРАСИМЕНКО,
начальник відділу освіти

 

тичної роботи.
Страховий експерт з охорони

праці відділення Фонду Кушніров
С.Б. доповів про деякі особливості
організації та проведення  розсл-
ідування нещасних випадків, навів
обставини з реальних матеріалів
їх розслідування, що трапились з
працівниками освіти, зупинився
на рекомендаціях по підготовці
котелень освітніх закладів до опа-
лювального сезону, запропонова-
них  спеціалістами Котовського
відділу промислової безпеки та
охорони праці.

Спеціаліст з охорони праці
відділу освіти Квятковська Т.В.
розповіла про додаткові заходи
щодо забезпечення охорони праці
та запобігання травматизму в на-
вчальних закладах району.

Начальник відділу освіти Гера-
сименко В.І., підсумовуючи розмо-
ву, звернувся до присутніх   з ви-

могою вжити усіх доступних за-
ходів профілактики травматизму
учасників навчально-виховного

процесу. Адже давно відомо, що
краще попередити причину, ніж
потім намагатись боротися з на-
слідками.

Олексій ВАСИЛЬЄВ,
начальник відділення

Фонду соціального страху-
вання від нещасних випадків на

виробництві та професійних
захворювань


