РІВНЕНСЬКА МІСЬКА РАДА
(7 сесія, 6 скликання)
РІШЕННЯ
7 липня 2011 року

№ 919

Про міську Програму роботи
з обдарованою молоддю на
2011-2014 роки

На виконання Указу Президента України від 30 вересня 2010 року
№926/2010 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в
Україні», розпорядження голови Рівненської обласної державної адміністрації від
27 грудня 2010 року №616 «Про обласну програму роботи з обдарованою
молоддю на 2011-2014 роки» та з метою підвищення якості освіти, створення
оптимальних умов для надання системної підтримки обдарованій молоді,
забезпечення рівного доступу до здобуття якісної освіти, соціального захисту
здібних та обдарованих учнів Рівненська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Міську програму роботи з обдарованою молоддю на 20112014 роки (додається).
2. Доручити Управлінню бюджету і фінансів спільно з Управлінням освіти,
Управлінням культури і туризму вирішити в установленому порядку питання
фінансування в 2011-2014 роках за рахунок коштів місцевого бюджету заходів,
передбачених вищевказаною Програмою, за умови здійснення видатків на
Програму після стовідсоткового забезпечення основного шкільного компоненту.
3. Контроль за виконанням цього рішення доручити постійній комісії з
питань бюджету, фінансів та управління комунальною власністю, постійній
комісії з питань науки, освіти, культури, духовного відродження, молоді, спорту,
зв’язків з громадськими об’єднаннями та засобами масової інформації, секретарю
міської ради А.Грещуку, а організацію його виконання – заступнику міського
голови Г.Кульчинській.

Міський голова

В.Хомко

Додаток
до рішення сесії
Рівненської міської ради
від _07.07. 2011 року
№ _919_

Міська Програма
роботи з обдарованою молоддю на 2011-2014 роки
1. Загальні положення
Оптимальне забезпечення формування інтелектуального потенціалу нації,
зокрема, виявлення обдарованої молоді і надання їй різнобічної підтримки є
одним з пріоритетних напрямів політики нашої держави.
Вирішення зазначених
проблем
можливе за
умови збільшення
фінансування освіти, що сприятиме зміцненню стану матеріально-технічної бази
навчальних закладів для здібних та обдарованих дітей, впровадженню сучасних
інноваційних технологій і засобів навчання, підвищенню престижу науководослідницької праці та зупинить виїзд перспективної творчої молоді за межі
України.
Обдарована молодь - учні, які демонструють високі досягнення в одній або
декількох сферах: інтелектуальній, художній, спортивній, організаторській,
творчого або продуктивного мислення тощо.
2. Мета та основні напрямки Програми
Мета Програми
полягає у підвищенні якості освіти, формуванні
інтелектуального потенціалу міста,
створенні оптимальних умов для надання
системної підтримки обдарованій молоді, забезпечення рівного доступу до
здобуття якісної освіти, соціальному захисті здібних і обдарованих учнів.
Основними завданнями Програми є:
підвищення
рівня
науково-методичного та матеріально-технічного
забезпечення роботи з обдарованою молоддю;
визначення основних напрямів роботи з обдарованою молоддю,
використання інноваційних методів роботи;
удосконалення
науково-методичного
та
психолого-педагогічного
супроводу,
виявлення,
відбір та підтримка обдарованої молоді,
розроблення індивідуальних програм;
сприяння підвищенню соціального статусу обдарованої молоді та її
наставників;
удосконалення професійної підготовки (перепідготовки) педагогічних
працівників, зокрема щодо методологічних основ роботи з обдарованою
молоддю;
забезпечення
скоординованої
діяльності
органів
місцевого
самоврядування, навчальних закладів
і громадських організацій щодо
сприяння розвитку обдарованої молоді;
забезпечення стимулювання обдарованої молоді та її наставників.

3. Джерела фінансування
Фінансове забезпечення
виконання Програми здійснюватиметься
в
установленому порядку за рахунок видатків місцевого бюджету, інших
джерел фінансування, не заборонених законодавством. У 2011-2014 роках
видатки на виконання Програми здійснюватимуться основними виконавцями
в межах асигнувань, передбачених у бюджеті міста на відповідні роки.
4. Очікувані результати виконання Програми
Виконання Програми дасть можливість забезпечити:
системну роботу з виявлення і відбору обдарованої молоді та надання їй
соціальної підтримки;
скоординовану
діяльність
органів
місцевого самоврядування,
громадськості та навчальних закладів, установ і організацій у роботі з
обдарованою молоддю;
стимулювання обдарованої молоді, педагогічних і науково-педагогічних
працівників, які проводять роботу з нею.
5. Завдання і заходи з виконання міської програми
роботи з обдарованою молоддю
на 2011-2014 роки
Перелік заходів
програми

1. Створення
банку даних про
діагностичні
методики,
спрямовані на
виявлення
обдарованої
молоді за
віковими
категоріями
2. Поповнення
міського та
шкільних банків
даних
«Обдарованість».
3. Забезпечення
проведення
міської олімпіади
«Крок»,
Всеукраїнських
олімпіад, у тому
числі Інтернет –
олімпіад,
конкурсів,
конкурсівзахистів, турнірів
і фестивалів.
Популяризація
здобутків
обдарованої

Строк
виконання
заходу

Виконавці

Джерела Орієнтов
фінансува ні обсяги
ння
фінансува
ння
(тис.грн.)

у тому числі за роками
2011

2012

2013

Очікуваний
результат

2014

2014
рік

Управління
освіти

Удосконалення
нормативноправової бази

20112014
роки

Управління
освіти,
навчальні
заклади

Поповнення
банків даних
про обдаровану
молодь

20112014
роки

Управління
освіти,
навчальні
заклади

Місцевий
бюджет

200

50

50

50

50

Забезпечення
доступності
позашкільної
освіти

молоді, в т.ч.
через засоби
масової
інформації.
4. Розширення
мережі ліцеїв,
гімназій, закладів
з поглибленим і
профільним
вивченням
окремих
предметів.
5. Утворення
консультаційних
пунктів для
роботи з
обдарованою
молоддю.
6. Організація
відпочинку
обдарованих дітей
у літніх таборах,
проведення
зборів за участю
обдарованої
молоді
7. Збільшення
кількості гуртків
та інших
творчих
об’єднань у
загальноосвітніх
та позашкільних
навчальних
закладах.
8. Забезпечення
функціонування
міського
відділення Малої
академії наук
учнівської молоді
9. Забезпечення
загальноосвітніх
та позашкільних
навчальних
закладів
навчальнометодичними
посібниками,
необхідними для
роботи з
обдарованою
молоддю.
10. Модернізація
обладнання
загальноосвітніх і
позашкільних
навчальних
закладів з метою
створення умов
для роботи з
обдарованою
молоддю.
11. Підвищення
кваліфікації
педагогічних і
науково-

20112014
роки

Управління
освіти,
навчальні
заклади

Місцевий
бюджет

1200

300

300

300

300

Забезпечення
рівного доступу
до якісної
освіти здібних
та обдарованих
учнів

20112012
роки

Управління
освіти,
навчальні
заклади

Місцевий
бюджет

40

10

10

10

10

Удосконалення
змісту і форм
роботи з
обдарованими
учнями

20112014
роки

Управління
освіти,
навчальні
заклади

Місцевий
бюджет

500

125

125

125

125

Оздоровлення
здібних і
обдарованих
дітей

20102014
роки

Управління
освіти,
навчальні
заклади

Місцевий
бюджет,
позабюд
же-тні
кошти

400

100

100

100

100

Забезпечення
доступності
позашкільної
освіти

20112014
роки

Управління
освіти

Місцевий
бюджет

200

50

50

50

50

Забезпечення
доступності
позашкільної
освіти

20112014
роки

Управління
освіти,
навчальні
заклади

Місцевий
бюджет,
позабюд
же-тні
кошти

60

15

15

15

15

Поліпшення
навчальнометодичного
забезпечення

20112014
роки

Управління
освіти,
навчальні
заклади

Місцевий
бюджет ,
позабюд
жетні
кошти

1000

1000

1000

1000

Модернізація
навчальноматеріальної
бази закладів

20112014
роки

Управління
освіти

Місцевий
бюджет

20

20

20

20

Забезпечення
якісного
кадрового
забезпечення

4000

80

педагогічних
працівників,
вивчення,
узагальнення та
популяризація
передового
досвіду з питання
розвитку
обдарованої
особистості.
12. Впровадження
механізму
адресної
підтримки
обдарованої
молоді та
педагогічних
працівників, які
підготували
призерів
Всеукраїнських
олімпіад,
конкурсів,
конкурсівзахистів, турнірів
і фестивалів тощо
державного та
міжнародного
рівнів, шляхом
виплати
відповідних
премій.
13. Організація
оздоровлення
обдарованих
учнів під час
літніх канікул.
14. Проведення
міського свята
«Рівненські
таланти» з метою
вшанування
переможців
Всеукраїнських
олімпіад,
конкурсів,
конкурсівзахистів, турнірів
і фестивалів
тощо, їх вчителів
та батьків.
15. Координація
діяльності щодо
співпраці з
громадськими
організаціями у
сфері розвитку
та підтримки
обдарованої
молоді.
ВСЬОГО:

20112014
роки

Управління
освіти

Місцевий
бюджет

600

150

150

150

150

Стимулювання
обдарованих
учнів та
педагогів , які їх
підготували

20112014
роки

Управління
освіти,
навчальні
заклади

800

200

200

200

200

Оздоровлення
обдарованої
молоді

20112014
роки

Управління
освіти

Місцевий
бюджет,
позабюд
жетні
кошти
Місцевий
бюджет,
позабюд
жетні
кошти

200

50

50

50

50

Вшанування
талановитих та
обдарованих
учнів

20112014
роки

Управління
освіти

8280

2070

2070

2070

2070

Керуючий справами виконкому

С.Власюк

