УКРАЇНА
ЗДОЛБУНІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ВІДДІЛ ОСВІТИ

НАКАЗ
18 грудня 2013 року

м.Здолбунів

№ 312

Про організацію позашкільної освіти
у навчальних закладах району
На виконання протокольних доручень за результатами наради директорів
позашкільних навчальних закладів області, з метою вдосконалення і розбудови
системи позашкільної освіти, підвищення ролі позашкільного навчального
закладу в системі профільного навчання та виконання завдань науковометодичного супроводу
розвитку професійної майстерності педагогів
позашкільних навчальних закладів на 2014 рік,
Наказую:
1. Директорам позашкільних навчальних закладів:
1.1. Забезпечити реалізацію завдань позашкільної освіти у рамках виконання
соціальних ініціатив Президента України «Діти – майбутнє України» та
завдань, визначених стратегією розвитку освіти на 2011-2021 роки.
Упродовж 2013 – 2014 років
1.2. Забезпечити реалізацію заходів обласної цільової соціальної програми
розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року, відповідної районної
програми, спрямованих на подальший розвиток системи позашкільної освіти
регіону та зміцнення матеріально-технічної бази позашкільних навчальних
закладів.
Упродовж 2013 – 2014 років
1.3. Сприяти збільшенню відсотка охоплення дітей та учнівської молоді
позашкільною освітою у позашкільних навчальних закладах системи освіти
шляхом:
- оновлення матеріально-технічної бази районних позашкільних навчальних
закладів;
- розширення мережі гуртків на базі загальноосвітніх навчальних закладів
сільської місцевості;
- створення районних філій станції юних натуралістів, станції юних
туристів, Малої академії наук учнівської молоді;
Упродовж 2013 – 2014 років

1.4. Забезпечити активне включення у виховний процес територіальних
громад району, соціальних інститутів, причетних до виховання учнівської
молоді, координації співпраці з ними як засобу підвищення ефективності і
результативності виховання.
Упродовж 2013-2014 років
1. 5. Сприяти розвитку дитячих і молодіжних громадських організацій та
об’єднань, становленню їх соціальної активності; забезпеченню ефективності
співпраці шкільних дитячих
громадських організацій і об’єднань з
районними і обласними осередками учнівського самоврядування.
Упродовж 2013 – 2014 років
1.6. Забезпечити участь працівників позашкільних навчальних закладів у
районному та обласному етапі Всеукраїнського конкурсу майстерності
педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело
творчості» у номінації «Керівник гуртка-2014».
До 03.02. 2014
1.7. Забезпечити участь працівників позашкільних навчальних закладів у
районному та обласному етапі конкурсу-ярмарку педагогічної творчості у
номінації «Позашкільна освіта».
Січень-березень 2014 року
1.8. Привести у відповідність до чинного законодавства порядок
затвердження та оформлення навчальних програм з позашкільної освіти
відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 18.07.2013 №
1/9-502 «Про навчальні програми з позашкільної освіти» та листа державної
наукової установи «Інститут інноваційних технологій і змісту освіти» від
05.06.2013 №14.1/10-1685 «Про методичні рекомендації щодо змісту та
оформлення навчальних програм з позашкільної освіти».
До 01.01.2014
1.9. Розширити мережу гуртків еколого-натуралістичного напряму
в
Мізоцькому будинку школярів та молоді .
До 01. 02. 2014
1.10. Сприяти створенню куточків живої природи з метою формування
екологічної свідомості учнівської молоді.
Упродовж 2013 – 2014 років

1.11. Забезпечити розширення мережі туристсько-краєзнавчих гуртків у
комплексних позашкільних навчальних закладах з метою підвищення якості
координації туристсько-краєзнавчої роботи в районі.
До 01.09.2014
1.12. Забезпечити розробку та апробацію нових туристських маршрутів (з
активними формами пересування) у рамках проекту “Волинь туристична”
для залучення учнівської молоді до активної діяльності щодо створення
туристичного продукту та вивчення історії рідного краю (Здолбунівський
центр творчості дітей та юнацтва, Мізоцький будинок школярів та молоді).
Упродовж 2013 – 2014 років
1.13. Видати збірки навчальних програм з гуманітарного, технічного,
комп’ютерного дослідно-експериментальних напрямів.
Протягом
року
1.14. Укласти угоду про співпрацю з Рівненською Малою академією наук
учнівської молоді за суспільно-гуманітарним напрямом (Здолбунівський
центр творчості дітей та юнацтва).
До 01.02.2014
1.15. Розробити програму співпраці з Рівненською Малою академією наук
учнівської молоді за науково-технічним та астрофізичним напрямами
(Здолбунівська районна станція юних техніків).
До 01.02.2014
2. Про виконання наказу інформувати відділ освіти райдержадміністрації до
01.02 та 01.09 упродовж 2014 року.
3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник відділу

В.Бондарчук

