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ГАЗЕТА УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ПРИЛУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ПРО ОСВІТУ ДЛЯ ОСВІТЯН
ВИДАЄТЬСЯ 1 РАЗ У КВАРТАЛ
ДОРОГІ ДІТИ, ПЕДАГОГИ, БАТЬКИ!
Щиро вітаю вас із Днем знань і початком нового навчального року!
Свято Першого вересня, з якого для всіх нас починається напружений і
копіткий, хоча, водночас, такий захоплюючий і бентежний навчальний рік, має особливе суспільне й державне значення. Воно нерозривно пов'язане з новими починаннями й можливостями, з пошуком і експериментуванням, з радістю відкриттів та справдженням сміливих ідей, з першими перемогами та живильною вірою в завтрашній день.
Нехай цьогорічне першовересневе свято буде сонячним, несе добрий настрій у
кожну школу, кожну родину! З новим навчальним роком! З новими успіхами і досягненнями!
Пам'ятаймо, що саме ми, освітяни, даємо людству надію на щасливе майбуття.
З повагою, ТЕТЯНА КЛИМЕНКО,
начальник управління освіти Прилуцької міської ради

Міністерство освіти і науки,
молоді та спорту України повідомляє
Відповідно до статті 16 Закону України
“Про загальну середню освіту” 2011-2012 навчальний рік у загальноосвітніх навчальних закладах
розпочинається у День знань – 1 вересня.
Навчальні заняття організовуються за семестровою системою. Закінчується навчальний рік
державною підсумковою атестацією випускників
початкової, основної і старшої школи.
Рекомендовані терміни проведення канікул: осінні – з 24 по 30 жовтня, зимові – з 26 грудня по 10 січня, весняні – з 26 березня по 1 квітня.
У зв'язку з проведенням в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу заняття в навчальних закладах незалежно від їх
типу і форми власності завершуються до 25 травня
2012 року. Зважаючи на зазначене, у 2011-2012
навчальному році навчальні заняття у 1-8-х та 10-х
класах завершуються 25 травня 2012 року; в 9-х
класах –14 травня; в 11-х класах – 3 травня.
Навчальні екскурсії та навчальна практика
учнів організовуються відповідно до інструктивнометодичного листа МОНУ від 06.02.2008 року
№ 1/9-61 та проводяться протягом 2011-2012 навчального року.

Офіційно
У 4-х класах ДПА проводиться з 11 по 18
травня із української мови та читання, математики.
У 9-х класах ДПА проводитиметься з 15 по
30 травня із української мови, профільного предмета, предмета за вибором учнів.
ДПА для випускників 11-х класів проводиться з 4 по 11 травня з української мови, профільного предмета, предмета за вибором учнів.
Документи про загальну середню освіту
вручаються випускникам 11-х класів12-13 травня, а
9-х класів – 31 травня - 1 червня 2012 року.
Після проведення державної підсумкової
атестації для учнів 11-х класів Міністерство освіти і
науки пропонує провести “Свято завершення навчального року”.
Орієнтовно у Прилуках традиційний
“Випускний бал” буде проведено 12 травня 2012
року.
Зовнішнє незалежне оцінювання у 2012 році
планується провести з 14 травня по 7 червня.
Із листа Міністерства освіти і
науки, молоді та спорту України
від 21.07. 2011 року № 1/9-556.
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2010-2011 навчальний рік:
підвищення якості освітніх послуг
У 2010-2011 навчальному році галузь освіти
міста, не зважаючи на фінансові труднощі, працювала
стабільно, при цьому основна увага приділялася доступності та підвищенню якості освітніх послуг.
Завдяки цій роботі дошкільна освіта досягла
позитивних зрушень. Збережена мережа дошкільних
навчальних закладів. Збільшено до 70% охоплення дітей дошкільною освітою. Старші дошкільнята її різними формами охоплені на 100%. Знизився рівень захворюваності дітей на 0,4 дні. Є певні досягнення у впровадженні Базової програми розвитку дитини дошкільного віку “Я у Світі”. Значна увага була звернена на
особистісний розвиток дитини. Започаткований у звітному році фестиваль “Сузір'я дошкільнят” показав невичерпний творчий потенціал дітей старшого дошкільного віку не лише у місті, а й на обласному рівні
(вихованці ДНЗ № 4 Діана та Богдана Гавриш зайняли
ІІІ місце в обласному етапі Всеукраїнського фестивалю
“Колискова пісня”).
2010-2011 навчальний рік закінчили 5450 учнів, що на 298 осіб менше порівняно з попереднім роком. Закінчили навчальний рік на бали високого та достатнього рівнів 2249 учнів (51,2% від загальної кількості школярів, що були проатестовані). Найбільша
кількість учнів, що навчаються на 7-12 балів, у НВК №
15 (65,9%), гімназії № 5 (62,1%), школі № 14 (58,5%),
гімназії № 1 (55,3%). Низький відсоток учнів, що закінчили навчальний рік на високому та достатньому рівнях, у школі № 10 (40,8%) та школі № 2 (42,4%). 526
учнів (12%) показали відмінні знання і завершили навчальний рік лише на бали високого рівня. Збільшилася кількість учнів, що мають початковий рівень навчальних досягнень (із 59 у попередньому році до 64 учнів
у 2010-2011 навчальному році). 651 учень закінчив базову школу і отримав свідоцтво про базову середню
освіту, з них отримали свідоцтва з відзнакою 32 випускники (4,9%). Одинадцятий клас закінчили 233 учні, з
них нагороджено медалями 36 випускників (15%): 20 –
золотою та 16 – срібною.
В ЗНЗ міста відповідно до медичних довідок за
індивідуальною формою навчалися 55 учнів, 9 школярів – за корекційними програмами. Було продовжено
роботу щодо запровадження інклюзивного навчання.
У співпраці з реабілітаційним центром в ЦТДЮ працювали з дітьми-інвалідами в рамках програми “Острів
доброти”.
У 2010-2011 навчальному році студії образотворчого мистецтва “Палітра” ЦТДЮ (кер. Шигань

Н.Д., Сидоренко Л.Л.) було присвоєно звання
“Зразкового колективу”.
У минулому навчальному році проатестовано
160 педагогів. З січня по червень 2011 року підвищили
свою кваліфікацію шляхом проходження курсів 51
педпрацівник, з них 17 – пройшли курси підвищення
кваліфікації з оздоровленням.
Усі навчальні заклади на 100% забезпечені
педкадрами, але у зв'язку зі щорічним зменшенням
учнівського контингенту актуальною залишається
проблема педагогічного навантаження, що тягне за
собою скорочення педагогічних працівників.
Лауреатами обласного етапу конкурсу
“Учитель року - 2011” стали: у номінації “Початкові
класи” – Лісовець О.В. (гімназія № 1), у номінації
“Історія” – Ребенок Л.А. (ЗОШ № 10), у номінації
“Іноземна мова” – Пузанова О.А. (гімназія № 5), у номінації “Світова література” – Гладка Л.П.(спец. школа № 6).
Протягом навчального року здійснювався зв'язок управління освіти, навчальних закладів із ЗМІ.
Було підготовлено три випуски тематичної сторінки
“Педагогічні обрії” в газеті “Град Прилуки”. На ТК
“Прилуки” вийшло в ефір 28 випусків “Освітнього
каналу”. У світ вийшло п'ять номерів газети управління освіти Прилуцької міської ради “Здобутки нашої
освіти”.
Велика увага приділялася роботі з обдарованими дітьми. У ІІІ турі предметних олімпіад брало
участь 89 учнів, які вибороли 40 дипломів (І ступеня –
11, ІІ ступеня – 10, ІІІ ступеня – 19).
Традиційно були проведені регіональний математичний турнір на базі ЗОШ № 7, географічний
турнір на базі СШ № 6, відкритий турнір юних математиків на базі гімназії № 1.
У ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України було представлено 11 робіт, переможцями стали 4
учні.
З метою заохочення учнів – переможців Всеукраїнських предметних олімпіад, творчих конкурсів,
спортивних змагань 01 червня 2011 року в День захисту дітей була проведена зустріч міського голови з обдарованими учнями. Подякою Прилуцької міської ради та грошовою премією було нагороджено 38 учнів, 4
спортивних та творчих колективів.
Інформація надана управлінням освіти
Прилуцької міської ради

МИКОЛА АЗАРОВ:
1 вересня абсолютно всі школи в країні мають відкрити перед учнями двері до
свіжовідремонтованих, охайних приміщень. Учні повинні зайти в повністю обладнані
класи, відкрити нові підручники та із задоволенням взятися до навчання.
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Якою є готовність навчальних закладів міста
до нового 2011-2012 навчального року
На виконання розпорядження міського
голови № 199-р від 14.07.2011 року робочою групою було вивчено стан підготовки навчальних
закладів до роботи в новому 2011-2012 навчальному році.
Усі навчальні заклади укомплектовані педагогічними кадрами. Завершується формування
мережі загальноосвітніх навчальних закладів. До
перших класів набрано 469 учнів, до десятих –
384 учні. Станом на 12.08.2011р. за парти сядуть
першого вересня близько 5505 учнів, що на 291
учня менше, ніж у минулому році. Дошкільні навчальні заклади відвідують 2035 вихованців, майже на рівні минулого року.
Особлива увага управлінням освіти, керівниками навчальних закладів приділяється підготовці матеріальної бази навчальних закладів міста. Спільними зусиллями батьків, працівників навчальних закладів при підтримці міської влади,
спонсорів в дошкільних навчальних закладах
зроблена наступна робота: проведені косметичні
ремонти всіх групових кімнат; відремонтовано і
пофарбовано обладнання на ігрових майданчиках;
здійснено ремонти коридорів та сходових переходів; придбано посуд для харчування дітей; придбано іграшки та меблі для ігрових осередків у
НВК № 15; придбано постільну білизну в ДНЗ №
29 та НВК № 15; підготовлені овочесховища; проведено профілактичний ремонт системи опалення,
водопостачання та водовідведення в ДНЗ № 2, 11,
26, 27, 28, НВК № 15; встановлено нові вхідні
двері в ДНЗ № 2, 11, НВК № 15; спиляно аварійні
дерева в ДНЗ № 28; придбано килимове покриття
в ДНЗ № 19, 26, 28, НВК № 15; замінено лінолеум
в ДНЗ № 26, 27, НВК № 15; в НВК № 15 придбано ноутбук та три металеві шкільні дошки; в ДНЗ
№ 25 встановлено тіньовий навіс та ігровий комплекс на ігровому майданчику; в ДНЗ № 28 придбано електрообігрівачі в кожну вікову групу та
встановлено 2 гойдалки; в ДНЗ № 2 завезений
пісок на ігрові майданчики; в ДНЗ № 19 придбано
принтер та магнітофон; проведений ремонт фундаменту в ДНЗ № 8.
В загальноосвітніх навчальних закладах
проведені косметичні ремонти всіх класних кімнат та кабінетів; відремонтовано і пофарбовано
обладнання на спортивних майданчиках; здійснено ремонти коридорів та сходових переходів; замінено вікна на сучасні склопакети в ЗНЗ № 2 (4
шт.), № 6 (4 шт.), № 7 (15 шт.), № 13 (6 шт.); проведено частковий ремонт електромережі та
покращено штучне освітлення в ЗНЗ № 2, 6, 10,

12, 14; замінено кришки учнівських парт в ЗНЗ №
5, 6, 13; придбано нові класні дошки в ЗНЗ № 5
(2 шт.), № 13 (3 шт.), № 14 (1 шт.); проведено мережу Інтернет до шкільної бібліотеки, відремонтовано фундамент та здійснено частковий ремонт
харчоблоку в ЗНЗ № 12; замінено умивальники,
здійснено частковий ремонт асфальтного покриття
та проведений косметичний ремонт фасаду основного приміщення ЗОШ № 7; частково замінено
лінолеум в ЗНЗ № 5, 9, 12; виготовлено проектнокошторисну документацію на реконструкцію внутрішніх туалетів та придбано шкільні меблі в кабінети в ЗОШ № 9; проведено капітальний ремонт
бібліотеки із заміною тепломережі, придбано ліжка та м'який інвентар, здійснено частковий ремонт
даху в ЗОШ № 14; в гімназії № 5 замінено дверні
блоки між поверхами, придбано жалюзі та килимове покриття в рекреацію першого поверху та у
дві класні кімнати, 5 комп'ютерних столів, 4 шафи,
2 електроосушувачів для рук в їдальню, 15 шт.
комплектів парт.
В позашкільних навчальних закладах проведені косметичні ремонти усіх кімнат та кабінетів; відремонтовано і пофарбовано обладнання на
спортивних майданчиках в ЦТДЮ, ДЮСШ; здійснено ремонти коридорів та сходових переходів;
проведений капітальний ремонт медичного кабінету в ДЮСШ.
Продовжується реконструкція дахів в ДНЗ
№ 2, 19, капітальний ремонт центрального входу в
ЗОШ № 9, будівництво внутрішнього туалету в
ЗОШ № 2, придбано душову кабінку в ДНЗ № 23
для облаштування душової кімнати, проводиться
облаштування приміщення для перших класів початкової школи ЗОШ № 14.
Разом з тим не розпочато реконструкцію
даху над спортивною залою гімназії № 5 в зв'язку
з
проходженням
експертизи
проектнокошторисної документації, не придбано холодильник в ДНЗ № 23 та газову плиту для харчоблоку в
ЗОШ № 14 через відсутність коштів.
На підготовку навчальних закладів до нового навчального року використано бюджетних
коштів, які проведені через управління освіти,
439,5 тис. грн.; бюджетних коштів, які проведені
через УЖКГ, 1 млн. 953 тис. грн.; бюджетних коштів, які проведені через виконком, 38,5 тис. грн.
Позабюджетних коштів залучено 295,1 тис. грн.
Із доповіді начальника управління
освіти Тетяни КЛИМЕНКО на розширеному засіданні виконкому Прилуцької
міської ради 16.08. 2011 року
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ЗНО-2011 у Прилуках оцінено на “відмінно”
На ім'я начальника управління освіти Прилуцької міської ради Клименко Тетяни Михайлівни у
липні надійшов лист від директора Київського регіонального центру оцінювання якості освіти
С.В.Сакаєвої, в якому керівництво КРЦОЯО висловлює найщирішу вдячність освітянам міста за продуктивну співпрацю та вагомий внесок в організацію та проведення ЗНО у 2011 році.
Завдяки чіткій організації праці та злагодженій роботі педагогічної спільноти зовнішнє незалежне
оцінювання пройшло на найвищому рівні, про що свідчать відсутність апеляційних заяв та вдячність абітурієнтів за доброзичливе ставлення до них залученого персоналу.
Доброзичлива робота уповноважених осіб Українського центру оцінювання якості освіти, відповідальних за пункти тестування, помічників
відповідальних за пункти тестування, старших інструкторів, інструкторів,
чергових та екзаменаторів забезпечила успішне проведення зовнішнього
незалежного оцінювання у 2011 році.
Колектив Київського регіонального центру оцінювання якості освіти
висловив сподівання, що багаторічна продуктивна співпраця допоможе і
надалі плідно працювати задля розвитку освіти України.
Світлана ЧЕРНЯКОВА,
відповідальна за проведення ЗНО у м. Прилуках

ЗЗаробітна плата збільшується
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.05.2011
року № 524 “Питання оплати праці працівників установ, закладів та
організацій окремих галузей бюджетної сфери” з 1 липня в Україні
розпочалося поетапне збільшення заробітної плати працівників бюджетної
сфери. Згідно з цим документом посадові оклади працівників освіти до
кінця року будуть підвищуватися ще тричі ( з 1 вересня, з 1 жовтня та з 1
грудня ). Це дасть можливість підвищити заробітну плату працівникам 1-7
тарифних розрядів до кінця року на 4,5%, працівникам 8-16 тарифних
розрядів на 10,5% порівняно з липнем.
З метою підвищення престижності праці педагогічних працівників з 1 вересня 2011 року всім
педагогічним працівникам встановлюється надбавка в розмірі 20% посадового окладу на весь обсяг
навчального навантаження ( постанова Кабінету Міністрів України від 23.03.2011 року № 373 “Про
встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх,
професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації, інших
установ і закладів незалежно від їх підпорядкування”).
Тетяна ВОЛКОГОН,
економіст централізованої бухгалтерії управління освіти

Чи будемо з підручниками?
Важливим фактором якісного навчального
процесу є забезпечення учнів підручниками.
Станом на 20.08.2011 року забезпечення
шкіл міста підручниками наступне:
Основні підручники
(2005-2011 роки випуску)

1 клас – 100%
2 клас – 61%
3 клас – 0%
4 клас – 0%
1-4 класи – 40,3%

(1998-2011 роки випуску)

1 клас – 100%
2 клас – 91%
3 клас – 100%
4 клас – 100%
1-4 класи – 97,8%

5 клас – 100%
5 клас – 100%
6 клас – 100%
6 клас – 100%
7 клас – 100%
7 клас – 100%
8 клас – 99%
8 клас – 99%
9 клас – 100%
9 клас – 100%
5-9 класи – 99,8%
5-9 класи – 99,8%
10 клас – 77%
10 клас – 77%
11 клас – 46%
11 клас – 46%
10-11 класи – 61,5%
10-11 класи – 61,5%
1-11 класи – 67,2%
1-11 класи – 87%
Тетяна КАРАУЛОВА, методист НМЦ
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«Україна – наш спільний дім»
Методичні рекомендації до проведення у загальноосвітніх
навчальних закладах України Першого уроку
24 серпня 2011 року український народ святкує 20-річчя Дня Незалежності України. З метою відзначення цієї знаменної дати 2011-2012 навчальний рік у
загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах розпочинається
Першим уроком на тему “Україна – наш спільний дім”. Головною метою його
має бути: ознайомлення учнів з основними державотворчими подіями становлення незалежної України, вивчення основних засад демократичного та суспільного ладу України, її досягнень за останні роки; закріплення знань про державну символіку, про такі поняття та категорії, як народ,
нація, етнос, держава, громадянин, громадянські права та обов'язки; зміцнення громадянських якостей
учнів; формування ціннісного ставлення до держави, суспільства, мови, сім'ї, самого себе, почуття особистої відповідальності за долю своєї держави та українського народу.
Форми і методи проведення Першого уроку можуть бути різноманітними. Але обирати їх варто
відповідно до вікових особливостей учнів, рівня сформованості учнівського колективу.
Перший урок у 1 класі варто поєднати з ознайомлення першокласників зі школою, її традиціями,
історією їх населеного пункту. Метою уроку для учнів 2-4 класів має бути сприяння формуванню і розвитку уявлень про такі поняття як “Моя Батьківщина – Україна”, “рідний дім”, “патріот і громадянин”. Бажано, щоб учні розуміли, що вони, їх родини – це складова народу України, усвідомлювали, що успішне навчання в школі – це їх обов'язок перед суспільством і державою.
Учнів середньої ланки варто також знайомити з історією тих подій через історію їхніх родин. З
ними доцільно буде обговорити такі питання, як проголошення незалежності України в долі моєї родини;
пам'ять про події, що передували проголошенню незалежності України.
У 9-11 класах необхідно розкрити історичне значення проголошення вільної самостійної держави
– України, патріотизм і моральність діячів руху за незалежність, показати витоки цього патріотизму.
Необхідно акцентувати увагу на тому, що патріотизм – звичайний стан повсякденного життя людини,
який виявляється не тільки в надзвичайних ситуаціях.
Завданням проведення єдиного уроку є формування в учнів почуття патріотизму, розкриття історичного значення проголошення незалежності України.
Рекомендації розміщено на сайті МОНмолодьспорту www.mon.gov.ua інтернетпорталі та на сайті Інституту інноваційних технологій і змісту освіти www.iitzo.gov.ua

НМЦ інформує
З 1 вересня 2012 року в ЗНЗ України буде
впроваджуватися новий Державний стандарт початкової загальної освіти, який розроблений відповідно до мети початкової школи з урахуванням пізнавальних можливостей і потреб учнів початкових
класів. Державний стандарт ґрунтується на засадах
особистісно зорієнтованого і компетентнісного підходів, що зумовлює чітке визначення результативної складової засвоєння змісту початкової загальної освіти.
В чому ж відмінності нового стандарту? По
-перше, введена освітня галузь “Природознавство”
замість курсу “Я і Україна”. Це відбулося тому, що
дослідження TIMSS показали низькі знання з природознавства у початковій школі. Дитині було важко миттєво переключатися з історії рідного краю на
будову рослин чи тварин. Ця суміш знань не залишала відбитків у пам'яті учнів і нічого не формувала.

По-друге, основним досягненням нового
стандарту є те, що відтепер іноземну мову учні
зможуть вивчати з першого класу. В багатьох дитячих садках є вже певні методики щодо вивчення
іноземної мови дошкільнятами. Опісля діти приходять до школи, з першого класу не вивчають іноземну мову, а з другого – починають спочатку. Зрозуміло, що за таких обставин немає розвитку, наскрізності освіти.
З другого класу (2012-2013 навчальний рік)
будемо вивчати предмет “Основи інформатики”,
тому школам для учнів 2-4 класів необхідно підготувати кабінети інформаційних технологій, які повинні відповідати санітарно-гігієнічним нормам
початківців.
Вперше за всю історію незалежності України вітчизняні школи отримали можливість відповідати найкращим європейським традиціям, бути
конкурентоспроможними у повному розумінні цього слова та піднятися на якісно новий рівень підготовки школярів.
Інформація надана НМЦ управління освіти
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Дошкільнята отримали новий ігровий майданчик
Діти – наші
квіти, наше багатство,
майбутнє. Від того, що
ми в них вкладемо,
чому научимо, залежить наша старість.
Тому кожен із нас, батьків, намагається віддати своїй дитині найкраще,
найцінніше;
зробити все для того,
аби навчити розуму,
добру, любові, повазі;
докласти максимум зусиль, щоб дитинство було
справді дитинством – щасливим, безхмарним,
яскравим.
Так складається, що на початкових етапах надійними помічниками нам у вихованні
дітей стають педагогічні працівники спочатку
дошкільних закладів, а потім і шкіл. Дошкільний навчальний заклад № 25 по праву можна
назвати другою домівкою для наших малят поки
ми, батьки, на роботі. Бо працює у цьому дитсадку по-справжньому високопрофесійний і творчий колектив на чолі із завідуючою Валентиною
Купрій.
Говорять, велике починається з малого.
Так і у дитячому садку № 25 виховання дітей
починається з гармонії, краси, естетики, створення належних умов. Затишок, охайність, казкова атмосфера ігрових кімнат та майданчиків
просто зачаровують і ваблять не лише малюків,

а й нас, дорослих. Приємно ступити на подвір„я,
яке з весни і до глибокої осені буяє різноквіттям
і різноманіттям клумб та дослідницьких ділянок,
де на кожній доріжці-алейці зустрічають казкові
персонажі, змайстровані не з дорогих матеріалів,
а з того, що є під рукою. Хіба це не креатив колективу!
А нещодавно справжньою окрасою і гордістю дитсадка став новий сучасний ігровий
майданчик. Яскраві гойдалки, гірки, каруселі
відразу стали до вподоби галасливій дітворі і
додали невимовної радості. Такий дороговартісний подарунок закладу зробила міська влада на
чолі з міським головою Юрієм Беркутом за ініціативи управління освіти Прилуцької міської ради, де керманичем є Тетяна Клименко. Вони повністю взяли на себе турботи за виділення коштів, придбання і навіть доставку майданчика.
Від імені всіх вихованців дитячого садочка, батьків, працівників хочеться подякувати
цим людям за розуміння, підтримку і неоціненний матеріальний вклад у розвиток дошкільної
освіти і створення належних умов для розвитку,
навчання і виховання наших дітей. Адже це не
поодинокий випадок у Прилуках, коли місцева
влада надає допомогу у вирішенні освітянських
проблем. Повірте, дуже приємно, що держава і
місцева влада не стоять осторонь життя і проблем своїх маленьких громадян, а крокують в
ногу з ними і в разі потреби завжди подають руку допомоги.
Наталія ДОРОШЕНКО

Літня оздоровча кампанія фінішувала
У Прилуках цього літа оздоровлено 2 тисячі 996 дітей
На відпочинку у Криму

Цьогорічна оздоровча кампанія щойно завершилася. З упевненістю можна сказати, що відпочинок для дітей
був організований по максимуму.
Учнів ЗНЗ (7-16 років) оздоровлено 2996, що склало 57% від загальної кількості школярів. Із них оздоровлено за категоріями: дітей-сиріт – 41, дітей-інвалідів – 26,
дітей із багатодітних і малозабезпечених сімей – 126, дітей
з групи ризику – 32, обдарованих – 386 дітей. Працювало
15 оздоровчих закладів з денним перебуванням, в яких відпочило 2568 школярів. 428 учнів відвідували 11 таборів
праці та відпочинку. 870 дітей були охоплені туристсько-екскурсійними подорожами.
У ДОТ “Казка” (с. Ладан) відпочило 19 дітей-сиріт та дітей із багатодітних сімей. 16 лідерів
учнівського самоврядування два тижні провели у таборі “Супутник” (АР Крим).
На оздоровлення та відпочинок юних прилучан використано бюджетних коштів 772,2 тис. грн.,
батьківських коштів – 110,5 тис. грн.
Сергій ВОВК, заступник начальника управління освіти
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Робимо акцент на створенні належних умов
для навчання і виховання дітей та учнів

“Треба вміти на
землю опускатися і
до неба підніматися”
- Чоловіче, а що Ви тут робите?
Когось шукаєте?
- Директора.
- Її немає. А хто Ви?
- Заступник Міністра...
Цей практично типовий
діалог можна було почути 16
серпня у дев'яти школах Чернігівської, Сумської, Полтавської
та Київської областей, які без
попередження і без супроводу
відвідав заступник Міністра
освіти і науки, молоді та спорту
України Борис Жебровський.
Крім того, вранці того ж
дня він взяв участь в обговоренні питань щодо готовності до
початку навчального року в місті Прилуки Чернігівської області. Міська рада розглядала ситуацію в кожному навчальному
закладі.
Борис Жебровський потім розповів: “Вражень багато і
в основному позитивні. Школи
до занять готові. Порадували
результати роботи і плани міської влади Прилук: це і завершені ремонти, і початок будівництва нової школи. У місті є своє
телебачення, і, що цікаво, в ньому є щотижнева програма під
назвою “Освітній канал” та газета “Здобутки нашої освіти”.
Що побажав Борис Михайлович освітянам Прилук?
Того ж, що й собі: “Треба вміти
на землю опускатися і до неба
підніматися”.
Із офіційного сайту
Міністерства освіти і
науки,
молоді
та
спорту України

Майже
завершилася
літня пора, час відпусток і шкільних канікул та водночас пора
активної підготовки до початку
нового 2011-2012 навчального
року, адже через декілька днів
шкільні двері відкриються для
своїх вихованців та всіх, хто
забезпечує багатогранний навчально-виховний процес.
Управління освіти акцентує свою увагу на створенні
належних умов для навчання і
виховання дітей та учнів, на
забезпечення
організованого
початку 2011-2012 навчального
року. Саме з цією метою з 10
по 20 серпня проходив щорічний огляд-конкурс на кращу
підготовку дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів до нового
навчального року (наказ управління освіти від 04.08.2011 р.
№ 514).
Комісія, до складу якої
входили представники управління
освіти,
науковометодичного центру, централізованої бухгалтерії та профспілки працівників освіти, здійснила оцінювання стану підготовки кожного навчального
закладу за такими напрямками
діяльності:
нормативноправове забезпечення, науковометодичне та кадрове забезпечення,
матеріально-технічне
забезпечення, створення умов з
охорони праці та збереження
життя і здоров'я учнів та вихованців, фінансове забезпечення
діяльності закладу.
Високий рівень підготовки до початку навчального
року показали такі навчальні
заклади: НВК № 15 (дир. Веремієнко С.А.), ДНЗ № 9, 25, 26,
29 (зав. Шинкаренко Л.М.,
Купрій В.І., Єфімова С.В., Макотра Т.В.).

На
достатньому
рівні
підготовлені до навчального
року гімназії № 1, 5 (дир.
Юрасюк О.С., Бурлаку Н.О.),
спеціалізована
школа
з
поглибленим
вивченням
інформаційних технологій № 6
(дир. Колесник О.В.), ЗОШ І-ІІІ
ступенів № 3, 7, 9, 14 (дир.
Самусенко О.М., Зуб В.В.,
Симоненко Н.П., Ященко Л.В.),
Центр творчості дітей та
юнацтва (дир. Савченко Т.М.),
Дитячо-юнацька
спортивна
школа (дир. Федоренко В.П.).
На підставі рішення
комісії (наказ управління освіти
від 22.08.2011 р. № 539)
переможцями міського оглядуконкурсу на кращу підготовку
навчальних закладів до 20112012 навчального року визнано:
І місце:
- НВК № 15 (директор
Веремієнко С.А.);
- гімназія № 5 (директор
Бурлаку Н.О.);
- спец.школа № 6 (директор
Колесник О.В.);
- Центр творчості дітей та
юнацтва (директор Савченко
Т.М.).
ІІ місце:
- ДНЗ № 26 (зав.Єфімова С.В.);
- ЗОШ І-ІІІ ступенів № 14
(директор Ященко Л.В.);
- ЗОШ І-ІІІ ступенів № 9
(директор Симоненко Н.П.);
- ДЮСШ (директор Федоренко
В.П.).
ІІІ місце:
- ДНЗ № 25 (зав. Купрій В.І.);
ДНЗ № 29 (завідуюча
Макотра Т.В.);
ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3
(директор Самусенко О.М.).
Вітаємо переможців!
Ольга
КОЛОШКО,
головний
спеціаліст
управління освіти

ГАЗЕТА УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ПРИЛУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
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Дай руку, першокласнику!
З метою вдосконалення навчально-виховного процесу та створення сприятливих умов навчання для учнів 1 класу в ЗНЗ міста проходить
Всеукраїнська акція “Дай руку, першокласнику!” До акції залучені органи
місцевого самоврядування, спонсори та меценати.
Вчителі початкових класів проводили заняття з майбутніми першокласниками, створені інформаційні куточки “Майбутньому першокласнику”, вручені “Пам'ятки батькам майбутніх першокласників”. Магазин
“Віват, канцелярія!” запропонував першокласникам та їхнім батькам скористатися карткою для отримання знижки 15% на будь-які шкільні товари.
Аптека “МедІст” пропонує обстеження зору першокласників. У навчальних закладах за кошти спонсорів придбано оргтехніку, класні дошки та
подарунки для першокласників до свята Дня знань.
На прилуцьких першокласників чекають комфортні умови для навчання та відпочинку, гаряче харчування та досвідчені вчителі.
Тетяна КАРАУЛОВА, методист НМЦ

Психологічний простір

Перші дні у школі
Вступ до школи – переломний момент у житті
дитини. Він пов'язаний з новим типом стосунків з
оточуючими, новими стосунками з ровесниками, новими
формами
діяльності.
У
першокласника
повинна
сформуватися свідомість свого нового статусу – школяра,
учня. Діти люблять гратися і не люблять учитися. У них потрібно сформувати потребу вчитися, адже все
подальше життя їм доведеться працювати. Привчати дитину до думки, що роботи можна уникнути, що
все можна робити як-небудь, без зусиль – означає нівечити її характер.
Усе змінюється в житті дитини: оточення, обов'язки, режим. Цей період входження дитини в
шкільне життя називається періодом соціально-психологічної адаптації дитини до нових умов. І дуже
важливо, щоб у цей період, такий нелегкий для малюка, поруч були досвідчені педагоги, обізнані батьки.
Ось декілька порад вчителям, які працюють із першокласниками. Необхідно враховувати вікові
та індивідуальні психологічні особливості дітей; демонструвати віру в успіх першокласника; відділяти
оцінки конкретного вчинку від оцінки особистості дитини; запобігати груповій критиці дитини або її
робіт, а також порівнянь її помилок з постійними успіхами інших учнів; необхідно порівнювати якість
робіт дитини тільки з її попередніми роботами; указуючи на помилки, обов'язково треба намічати шлях
до успіху; створювати ситуації успіху для першокласників; запобігати частому використанню в мові слів
-заперечень.
Першокласники потребують від свого учителя емоційної підтримки словами, поглядом, дотиком.
Адаптація дітей більш сприятливо проходить у класі вчителя з особистісно орієнтованим типом
педагогічної взаємодії.
Ірина ОГОРІЛКО, методист НМЦ
Здобутки Нашої Освіти
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