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ПАСПОРТ
районної Програми роботи з обдарованою молоддю на 2016-2017 роки

1.
Ініціатор розроблення програми
Районна  державна адміністрація
2.
Дата, номер і назва документа органу виконавчої влади про розроблення програми
Закон України «Про освіту», Закон України «Про загальну середню освіту», Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» (пункт 16 частини 1 статті 43), Стратегія сталого розвитку Чернігівської області на період до 2020 року, затверджена  рішенням двадцять п’ятої (позачергової) сесії  обласної ради шостого скликання  від 28 травня 2015 року
3.
Розробник програми
Відділ освіти Корюківської районної державної адміністрації
4.
Відповідальний виконавець програми
Відділ освіти Корюківської районної державної адміністрації
5.
Учасники програми
Районна  державна адміністрація, районна рада, відділ освіти районної державної адміністрації, керівники навчальних закладів району
6.
Термін реалізації Програми 
2016 – 2017
7.
Загальний орієнтовний обсяг фінансових ресурсів за рахунок місцевих бюджетів, всього
58,0 тис. грн.

		





Районна програма 
роботи з обдарованою молоддю на 2016-2017 роки

І. Загальні положення
	Районна програма роботи з обдарованою молоддю у 2016-2017 роках (далі - Програма) розроблена на виконання  завдань Стратегії сталого розвитку Чернігівської області на період до 2020 року, затверджених  рішенням двадцять п’ятої (позачергової) сесії  обласної ради шостого скликання  від 28 травня 2015 року.
	
ІІ. Визначення проблеми,
 на розв’язання якої спрямована Програма
 
            
           Äëÿ  ðåàë³çàö³¿  äåðæàâíî¿  ïîë³òèêè  ó  ñôåð³  ñòâîðåííÿ  ñïðèÿòëèâèõ  óìîâ  äëÿ  âèÿâëåííÿ , íàâ÷àííÿ, âèõîâàííÿ  ³  ñàìîâäîñêîíàëåííÿ  îáäàðîâàíî¿  ìîëîä³ ,ñòâîðåííÿ  óìîâ  äëÿ  ¿õ  ãàðìîí³éíîãî ðîçâèòêó, çàñòîñóâàííÿ  ¿¿  çä³áíîñòåé  â  Óêðà¿í³, à  òàêîæ  çàëó÷åííÿ  ïåäàãîã³÷íèõ  ïðàö³âíèê³â  äî  ðîáîòè  ç  îáäàðîâàíîþ  ìîëîääþ íåîáõ³äíî  ðîçðîáèòè  ðàéîííó  ïðîãðàìó  ðîáîòè  ç  îáäàðîâàíîþ  ìîëîääþ  íà  2016 – 2017 ðîêè.


ІІІ. Мета  Програми

     Мета  Програми полягає у   забезпеченні підтримки обдарованої молоді регіону шляхом створення умов для її творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку; спрямована на втілення в життя української національної ідеї.
     Основними завданнями Програми є:
- створення районної  системи виявлення та відбору обдарованої молоді;
- визначення стратегії щодо підтримки та напрямів роботи з обдарованою молоддю;
- удосконалення та  оновлення нормативно-правової бази щодо забезпечення  змісту, форм  і  методів  роботи  з  обдарованою  молоддю;
- залучення обдарованої молоді до здобуття позашкільної освіти з метою задоволення потреби у професійному самовизначенні та творчій самореалізації, оновлення змісту, форм і методів роботи з обдарованою молоддю;
- піднесення статусу обдарованої молоді та її наставників;
  - координація діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, навчальних закладів, громадських організацій з питань розвитку та підтримки обдарованої молоді;
- підвищення ефективності діяльності закладів освіти для обдарованих дітей через їх профілізацію та залучення школярів до участі у регіональних, всеукраїнських, міжнародних заходах, спрямованих на виявлення і підтримку обдарованої молоді;
 - зміцнення та розвиток навчально-матеріальної бази закладів освіти для обдарованих дітей;










 
        ІV. Обґрунтування шляхів та засобів розв’язання проблеми, обсяги та джерела фінансування, строки виконання Програми

Програма розрахована на два роки. 
Реалізація заходів Програми  здійснюватиметься за рахунок місцевих бюджетів.
 Прогнозований обсяг коштів, що планується залучити до фінансування, передбачається у сумі    58,0 тис.грн., з них:
           Обсяг фінансування Програми за рахунок місцевих бюджетів визначається щорічно, виходячи з конкретних завдань Програми та реальних можливостей бюджету.  
          Координатором роботи щодо виконання заходів Програми та головним розпорядником коштів місцевих бюджетів, що передбачаються на реалізацію відповідних заходів, є відділ освіти Корюківської районної державної адміністрації.


V. Ïåðåë³ê çàõîä³â Ïðîãðàìè òà ðåçóëüòàòèâí³ ïîêàçíèêè 
	
       Ïðîãðàìà ïåðåäáà÷àº âèêîíàííÿ çàõîä³â:

- ñòâîðåííÿ ðàéîííîãî  áàíêó äàíèõ ïðî îáäàðîâàíó ìîëîäü;
- ñïðèÿííÿ íàñòóïíîñò³ â ñèñòåì³ ðîáîòè ç îáäàðîâàíîþ ìîëîääþ çàãàëüíîîñâ³òí³õ, ïîçàøê³ëüíèõ  íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â;
- çàëó÷åííÿ îáäàðîâàíî¿ ìîëîä³ äî íàóêîâî-äîñë³äíèöüêî¿, åêñïåðèìåíòàëüíî¿, òâîð÷î¿ ä³ÿëüíîñò³ ³ç îðãàí³çàö³ºþ  ôàêóëüòàòèâ³â , ãóðòê³â, ùî ïðàöþþòü ç îáäàðîâàíîþ ìîëîääþ;
- ó÷àñòü ó ðàéîííèõ  ïðåäìåòíèõ îë³ìï³àäàõ, êîíêóðñàõ, êîíêóðñàõ-çàõèñòàõ, òóðí³ðàõ ³ ôåñòèâàëÿõ, ïîïóëÿðèçàö³ÿ çäîáóòê³â îáäàðîâàíî¿ ìîëîä³, ïîøèðåííÿ äîñâ³äó ðîáîòè ïåäàãîã³÷íèõ ïðàö³âíèê³â;
- ðîçðîáëåííÿ ä³ºâîãî ìåõàí³çìó ñòèìóëþâàííÿ îáäàðîâàíî¿ ìîëîä³ òà ¿¿ íàñòàâíèê³â;
- óäîñêîíàëåííÿ íàâ÷àëüíî-ìàòåð³àëüíî¿ áàçè çàêëàä³â îñâ³òè.




 




Ðåçóëüòàòèâí³ ïîêàçíèêè:
Âèêîíàííÿ Ïðîãðàìè ó 2016-2017  ðîêàõ  äàñòü çìîãó:
 -  ñôîðìóâàòè ñèñòåìó  âèÿâëåííÿ  ³  â³äáîðó  îáäàðîâàíî¿ ìîëîä³ òà  íàäàííÿ  ¿é ñîö³àëüíî – ïåäàãîã³÷íî¿  ï³äòðèìêè;
-   êîíñîë³äóâàòè  çóñèëëÿ  ì³ñöåâèõ  îðãàí³â  âèêîíàâ÷î¿  âëàäè , îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ , íàâ÷àëüíèõ  çàêëàä³â , óñòàíîâ  òà îðãàí³çàö³é  ó ðîáîò³  ç  îáäàðîâàíîþ ìîëîääþ;
  -   ñòâîðèòè  óìîâè  äëÿ  çàáåçïå÷åííÿ  äîñòóïó  îáäàðîâàíî¿ ìîëîä³  ³ç  ñ³ëüñüêî¿  ì³ñöåâîñò³  äî ÿê³ñíî¿  îñâ³òè ó  çàãàëüíîîñâ³òí³õ  íà÷àëüíèõ  çàêëàäàõ  äëÿ  îáäàðîâàíèõ  øêîëÿð³â;
-   ï³äâèùèòè  ð³âåíü  íàóêîâî – ìåòîäè÷íîãî  òà  ³íôîðìàö³éíîãî  çàáåçïå÷åííÿ  ïåäàãîã³÷íèõ  ïðàö³âíèê³â, ÿê³  ïðîâîäÿòü  ðîáîòó  ç  îáäàðîâàíîþ ìîëîääþ;
-  ï³äâèùèòè  ð³âåíü  ïðîôåñ³éíî¿  êîìïåòåíòíîñò³ ó  âèçíà÷åíí³  ìåòîä³â, ôîðì, çàñîá³â,  òåõíîëîã³é  íàâ÷àííÿ  ³  âèõîâàííÿ;
 -  ðîçøèðèòè  ³íôîðìàö³éíî – àíàë³òè÷íèé  áàíê  äàíèõ  «Îáäàðîâàí³ñòü»;
 -  ðîçðîáèòè  ä³ºâèé  ìåõàí³çì  ñòèìóëþâàííÿ  îáäàðîâàíî¿  ìîëîä³ , ïåäàãîã³÷íèõ ïðàö³âíèê³â  ÿê³  ïðàöþþòü  ç íåþ.

V². Êîîðäèíàö³ÿ òà êîíòðîëü çà õîäîì âèêîíàííÿ Ïðîãðàìè

	Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì Ïðîãðàìè çä³éñíþºòüñÿ ðàéîííîþ äåðæàâíîþ àäì³í³ñòðàö³ºþ òà ïîñò³éíîþ êîì³ñ³ºþ ðàéîííî¿ ðàäè ç ãóìàí³òàðíèõ ïèòàíü, îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, çàõèñòó íàñåëåííÿ â³ä íàñë³äê³â íà ×ÀÑ, ñ³ì’¿ òà ìîëîä³.	Îñíîâíèìè ôîðìàìè êîíòðîëþ çà ðåàë³çàö³ºþ çàõîä³â òà äîñÿãíåíü ïîêàçíèê³â Ïðîãðàìè áóäóòü:
	ðîçïîðÿäæåííÿ ãîëîâè ðàéîííî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ïðî âñòàíîâëåííÿ êîíòðîëþ çà ðåàë³çàö³ºþ ïðîãðàìè;

  çâ³òí³ñòü â³ää³ëó îñâ³òè ïðî  õ³ä âèêîíàííÿ Ïðîãðàìè;
	çàëó÷åííÿ çàñîá³â ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ äî âèñâ³òëåííÿ ïèòàíü ùîäî ðåàë³çàö³¿ Ïðîãðàìè;
	îáãîâîðåííÿ ñòàíó òà ïðîáëåì ðåàë³çàö³¿ Ïðîãðàìè íà çàñ³äàííÿõ êîëåã³¿  â³ää³ëó îñâ³òè  ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿;
	ïðîâåäåííÿ ìîí³òîðèíãó òà íàäàííÿ óçàãàëüíåíî¿ çâ³òíîñò³ ïðî õ³ä ðåàë³çàö³¿ Ïðîãðàìè ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ïîñò³éí³é  êîì³ñ³¿ ðàéîííî¿ ðàäè ç ãóìàí³òàðíèõ ïèòàíü, îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, çàõèñòó íàñåëåííÿ â³ä íàñë³äê³â íà ×ÀÑ, ñ³ì’¿ òà ìîëîä³.
	Îðãàí³çàö³éíèé ñóïðîâ³ä âèêîíàííÿ Ïðîãðàìè çä³éñíþº â³ää³ë îñâ³òè  ðàéîííî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿.






VII. ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання районної  Програми роботи з  обдарованою молоддю на 2016-2017  роки




№
Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)
Перелік заходів програми
Строк виконання заходу
Головний розпорядник бюджетних коштів 
Джерела фінансування
Прогнозований обсяг фінансових ресурсів для виконання завдання,             тис. грн
У тому числі за роками (тис. грн.)







2016
2017
1.
Удосконалення нормативно – правової бази
1.1.Створення  каталогу нормативно – правових та науково – методичних матеріалів із  питань роботи з обдарованими дітьми
2016
Відділ освіти Корюківської райдержадміні-страції
Без фінансування 
-
-
-


Разом



0
0
0
2.
Підвищення рівня науково-методичного забезпечення педагогічних працівників
2.1. Розроблення пакету методичних рекомендацій із питань організації роботи з обдарованими дітьми
2017
Відділ освіти Корюківської райдержадміні-страції
Без фінансування 
-
-
-


2.2.Включення до програм семінарів  - практикумів учителів – предметників, навчань новопризначених керівників та резерву керівних кадрів  питання, пов’язані з організацією роботи з обдарованими дітьми
2016-2017
Відділ освіти Корюківської райдержадміні-страції
Без фінансування 
-
-
-


2.3. Організація і проведення науково-практичних семінарів, конференцій щодо питань роботи з обдарованою молоддю
2016-2017
Відділ освіти Корюківської райдержадміні-страції
Без фінансування 
-
-
-


2.4. Сприяння створенню авторських методичних і навчальних матеріалів з питань роботи з обдарованою молоддю, забезпечення їх впровадження
2016-2017
Відділ освіти Корюківської райдержадміні-страції
Без фінансування 
-
-
-


Разом


0
0
0
0
3.
Виявлення обдарованої молоді і створення умов для її розвитку
3.1.Створення районного банку даних “Обдарованість”
2016-2017
Відділ освіти Корюківської райдержадміні-страції
Без фінансування 
-
-
-


3.2. Забезпечення участі дітей у всеукраїнських та обласних етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів, конкурсів-захистів  науково-дослідницьких робіт, турнірів, фестивалів .
2016-2017
Відділ освіти Корюківської райдержадміні-страції
за рахунок коштів місцевих бюджетів
30,0
15,0
15,0


3.3. Забезпечення проведення районних та участі в обласних і Всеукраїнських заходах  з дітьми та молоддю за напрямами позашкільної освіти
2016-2017
Відділ освіти Корюківської райдержадміні-страції
за рахунок  коштів місцевих бюджетів
12,0
6,0
6,0


3.4. Залучення учнів загальноосвітніх навчальних закладів району  до навчання у гуртках ОКПНЗ "Чернігівська Мала академія наук учнівської молоді" 
2016-2017
Відділ освіти Корюківської райдержадміні-страції
Без фінансування 
-
-
-


Разом



42,0
21,0
21,0
4.
Підтримка  обдарованої молоді
4.1. Призначення стипендій обдарованій молоді – переможцям Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів, конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, конкурсів, турнірів, змагань
2016-2017
Відділ освіти Корюківської райдержадміні-страції
за рахунок коштів місцевих бюджетів
14,0
7,0
7,0


Разом



14,0
7,0
7,0
5.
Кадрове забезпечення
5.1.Вивчення , узагальнення та популяризація передового досвіду з питання розвитку обдарованої особистості
2016-2017
Відділ освіти Корюківської райдержадміні-страції
Без фінансування 
-
-
-


5.2. Участь педагогічних працівників у роботі районних та обласних семінарів, курсів підвищення кваліфікації педпрацівників
2016-2017
Відділ освіти Корюківської райдержадміні-страції
за рахунок коштів місцевих бюджетів 
2,0
1,0
1,0


Разом



2,0
1,0
1,0
6.
Співпраця з громадськими організаціями
6.1. Координація  діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, навчальних закладів з громадськими організаціями у сфері розвитку та підтримки обдарованої молоді
2016-2017
Відділ освіти Корюківської райдержадміні-страції
Без фінансування 
-
-
-


Разом 



0
0
0


Усього за програмою



58,0
29,0
29,0


Начальник відділу освіти
Корюківської райдержадміністрації                                                                                                                      І.В. Наумчик                  


