УКРАЇНА

КОЗЕЛЕЦЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
(двадцять п`ята сесія сьомого скликання)
06 березня 2019 року
смт.Козелець
№ 15-25/VII
Про хід виконання рішення одинадцятої
сесії районної ради сьомого скликання
від 06 квітня 2017 року № 8-11/VII
«Про районну Програму роботи з
обдарованою молоддю на 2017-2020 роки»
Заслухавши інформацію відділу освіти, культури і туризму, cім’ї,
молоді та спорту районної державної адміністрації про хід виконання
рішення одинадцятої сесії районної ради сьомого скликання від 06 квітня
2017 року № 8-11/VII «Про районну Програму роботи з обдарованою
молоддю на 2017-2020 роки», відповідно до статті 43 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», районна рада вирішила:
1. Інформацію відділу освіти, культури і туризму, cім’ї, молоді та
спорту районної державної адміністрації про хід виконання рішення
одинадцятої сесії районної ради сьомого скликання від 06 квітня 2017 року
№ 8-11/VII «Про районну Програму роботи з обдарованою молоддю на
2017-2020 роки» взяти до відома (додається).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань освіти, охорони здоров’я, культури, соціального
захисту населення.

Заступник голови районної ради

К.І.Биковець

Додаток
до рішення двадцять п`ятої сесії
районної ради сьомого скликання
від 06 березня 2019 року № 15-25/VII
Інформація про виконання районної Програми роботи
з обдарованою молоддю на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням
одинадцятої сесії районної ради сьомого скликання
від 06 квітня 2017 року № 8-11/VII
Відповідно до напрямків діяльності та заходів з виконання районної
Програми роботи з обдарованою молоддю на 2017-2020 роки в районі
проводиться відповідна робота з метою створення сприятливих умов для
розвитку творчого потенціалу, пошуку, підтримки і стимулювання
інтелектуально обдарованих дітей, самореалізації творчої особистості в
сучасному суспільстві. Для налагодження цілеспрямованої роботи з
обдарованими дітьми створено банк даних про них.
Одним з пріоритетних напрямків діяльності відділу освіти, культури і
туризму, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації та загальноосвітніх
навчальних закладів району у 2018 році була турбота про обдаровану і
талановиту молодь, її творчий, інтелектуальний, духовний та фізичний
розвиток.
У ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін
брали участь 465 учнів (12 % від загальної кількості дітей) загальноосвітніх
шкіл та закладів нового типу. Дипломантами першого ступеню стали 68
учнів, дипломантами ІІ ступеню – 88 учнів, дипломантами ІІІ ступеню – 51
учень.
Серед сільських шкіл найкращі результаті мають Сираївська ЗОШ І-ІІІ
ст. – 10 дипломів (І – 2,ІІ – 4,ІІІ – 4), Карпилівська ЗОШ І-ІІІ ст. – 8 дипломів
(І – 1, ІІ – 2, ІІІ – 5), Білейківська ЗОШ І-ІІІ ст. – 7 дипломів (І – 3, ІІ – 3, ІІІ –
1), Лемешівська ЗОШ І-ІІІ ст. – 7 дипломів (ІІ – 3, ІІІ – 4).
В ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких
робіт учнів-членів Чернігівського територіального відділення МАН України
переможцями стали 4 учні:
- диплом І ст. отримала учениця Козелецької гімназії № 1 у секції
«літературна творчість» і брала участь у ІІІ етапі конкурсу.
- диплом І ст. отримала учениця 10 класу Козелецької гімназії № 1 у секції
«англійська мова» і теж брала участь у ІІІ етапі конкурсу.
- дипломи І ст. отримали учениця 11 класу Козелецької гімназії № 1 у секції
«зарубіжна література» та учениця Деснянської гімназії у секції
«соціологія».
Переможцями ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади стали 22
учні.
Підвищенню рівня професійної майстерності вчителів сприяють такі
методичні заходи, як районний конкурс «Учитель року», фестиваль

педагогічних ідей (презентація досвіду роботи вчителів, які атестувались на
підтвердження педагогічних знань).
На виконання розпорядження голови райдержадміністрації від
03.11.2017р. № 720 «Про встановлення щомісячних стипендій обдарованим
дітям району» та з метою створення сприятливих умов для розвитку
творчого потенціалу, пошуку,підтримки і стимулювання інтелектуально і
творчо обдарованих дітей і молоді району, самореалізації особистості в
сучасному суспільстві встановлено 19 місячних стипендій в розмірі 50 грн.
обдарованим дітям.
В 2017 році – 132, в 2018 році – 20 педагогічних працівників району
підвищили свою фахову майстерність на курсах підвищення кваліфікації
педагогічних працівників в Чернігівському обласному інституті
післядипломної педагогічної освіти імені К.Д.Ушинського.
У 2018-2019 навчальному році учні закладів загальної середньої освіти
району брали участь у І, ІІ і ІІІ етапах всеукраїнських учнівських олімпіад з
навчальних предметів.
У 17 учнівських олімпіадах ІІ етапу взяли участь 91 учень з 7 закладів
загальної середньої освіти. Призові місця здобули 69 учнів (75,8%). З них
дипломами І ступеня буде відзначено 31 учень, ІІ – 22, ІІІ – 16. Найбільше
предметів охопили учні Сираївської, Карпилівської та Чемерської ЗОШ І-ІІІ
ст. Найбільша кількість учасників була теж із цих закладів. Найбільшу
кількість призових місць здобули учні Сираївської (25 із 29) та Чемерської
ЗОШ І-ІІІ ст. (17 із 17).
У ІІІ етапі учнівських олімпіад узяли участь 19 учнів у 12 олімпіадах. З
них ученицю Чемерської ЗОШ І-ІІІ ст. буде відзначено дипломом ІІ ступеня
з української мови і літератури та учня Хрещатенької ЗОШ І-ІІІ ст. буде
відзначено дипломом ІІІ ступеня з англійської мови.
Керуючий справами виконавчого
апарату районної ради

Л.О.Набільська

