РІВНЕНСЬКА МІСЬКА РАДА
(6 скликання)

РІШЕННЯ
07 липня 2011 року

№918

Про міську Програму впровадження
інформаційно-комунікаційних технологій
у навчальних закладах на період до 2015 року

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 28 грудня 2010 року №624 «Про програму впровадження інформаційнокомунікаційних технологій у навчальних закладах» Рівненська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Програму впровадження інформаційно-комунікаційних
технологій у навчальних закладах на період до 2015 року (додається).
2. Доручити управлінню бюджету і фінансів спільно з управлінням освіти
вирішити в установленому порядку питання фінансування в 2011-2015 роках за
рахунок коштів місцевого бюджету заходів, передбачених вищевказаною
Програмою.
3. Контроль за виконанням цього рішення доручити постійній комісії з
питань бюджету, фінансів та управлінню комунальною власністю (Е. Галайчук),
постійній комісії з питань науки, освіти, культури, духовного відродження,
молоді, спорту, зв’язків з громадськими об’єднаннями та засобами масової
інформації (С. Богатирчук-Кривко) і секретарю міської ради А. Грещуку,
організацію та виконання – заступнику міського голови Г. Кульчинській.

Міський голова

В. Хомко

Додаток
до рішення Рівненської
міської ради від
07.07.2011 року №918
Програма
впровадження інформаційно-комунікаційних технологій
у навчальних закладах міста на період до 2015 року
1. Загальні положення
Програма розроблена відповідно до Указу Президента України від 30
вересня
2010 року № 926/2010
„Про заходи щодо забезпечення
пріоритетного розвитку освіти в Україні", обласної Програми впровадження
інформаційно-комунікаційних технологій у навчальних закладах області на період
до 2015 року, схвалену розпорядженням голови обласної державної адміністрації
№624 від 28 грудня 2010 року, на підставі оцінки та аналізу нинішнього стану
теорії і практики впровадження та використання засобів інформаційних
технологій у навчально-виховному процесі навчальних закладів міста. Вона, у
цілому та в основній її частині, визначає зміст та систему створення навчального
середовища навчальних закладів освіти міста, які базуються на широкому
використанні засобів інформаційних технологій та відповідають сучасному рівню
розвитку науки і техніки, досягненням у галузях педагогіки, психології, новітніх
методик навчання.
2. Мета та основні завдання Програми
Головною метою впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у
навчальних закладах є підготовка учнівської молоді до повноцінної та плідної
життєдіяльності в інформатизованому суспільстві, підвищення якості,
доступності та ефективності освіти.
Реалізація головної мети передбачає формування інформаційної культури
учнів, педагогічних працівників, рівневу та профільну диференціацію навчальновиховного процесу, удосконалення управління освітою, підвищення ефективності
наукових досліджень у галузях педагогіки та педагогічної психології.
Основними завданнями Програми є:
 удосконалення та оптимізація навчально-виховного процесу в закладах
освіти засобами сучасних інформаційно-комунікативних технологій;
 оперативний доступ та ефективне використання можливостей віртуального
освітнього простору та сучасних мультимедійних ресурсів усіма
учасниками навчально-виховного процесу;
 створення комп'ютерної мережі навчальних закладів з метою
відпрацювання
новітніх
високоефективних
інформаційних
та
телекомунікаційних технологій навчання;
 оснащення шкіл навчальними комп'ютерними комплексами, об'єднання їх у
локальну мережу класу або навчального закладу, телекомунікаційну мережу
міста;








створення та ефективне функціонування Web-порталу галузі «Освіта міста»;
створення розгалуженої мережі Web - сторінок загальноосвітніх навчальних
закладів;
удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації педагогічних кадрів через впровадження дистанційних
технологій навчання;
розробка інформаційного, навчального та методичного забезпечення
дистанційної освіти;
інформаційно-методична підтримка навчально-виховного процесу, розробка
та поширення навчально-методичних та дидактичних засобів навчання.
3. Джерела фінансування Програми

Фінансове забезпечення Програми здійснюватиметься у встановленому
порядку за рахунок видатків міського бюджету, інших джерел фінансування, не
заборонених законодавством. У 2011 – 2015 роках видатки на виконання
Програми здійснюватимуться основними виконавцями в межах асигнувань,
передбачених у бюджеті міста на відповідні роки.
4. Очікувані результати виконання Програми
У результаті здійснення визначених у Програмі заходів буде створено
умови для:
удосконалення та оптимізації навчально-виховного процесу в закладах
освіти засобами сучасних інформаційно-комунікативних технологій;
покращення якості доступу до сучасних інформаційних технологій;
створення інформаційного ресурсу в системі навчально-виховної роботи
навчальних закладів, дистанційне навчання творчо-обдарованих учнів;
створення міської системи впровадження інформаційно-комунікаційних
технологій з централізованим інформаційним ресурсом;
запровадження дистанційного навчання та перепідготовки педагогічних
кадрів;
покращення роботи з творчо-обдарованими учнями, учасниками
різноманітних олімпіад та конкурсів.
5. Напрями діяльності та заходи з реалізації програми впровадження
інформаційно-комунікаційних технологій у навчальних закладах міста на період
до 2015 року
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А. Грещук

