КОТЕЛЕВСЬКА РАЙОННА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
сьоме скликання
тридцять перша сесія
РІШЕННЯ
11 червня 2019 року
Про
хід
виконання
районної
Програми
роботи з обдарованою
молоддю на 2016-2020 роки
Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», розглянувши подання відділу освіти, сім’ї та молоді Котелевської
районної державної адміністрації від 11.05.2019 року № 01-12/506 та
враховуючи рекомендації профільної постійної комісії районної ради, районна
рада
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію про хід виконання районної Програми роботи з обдарованою
молоддю на 2016-2020 роки взяти до відома (додається).
2. Рекомендувати:
- виконавцям Програми посилити контроль за виконанням заходів щодо
формування та розвитку ефективної системи роботи з обдарованою молоддю;
- фінансовому управлінню райдержадміністрації передбачити кошти на
реалізацію заходів програми;
- керівникам навчальних закладів району постійно проводити роботу щодо
створення належних умов виявлення, розвитку здібностей учнів, здійснення
психологічного супроводу та підтримки обдарованої молоді.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної
ради з питань соціальної і гуманітарної сфери, молодіжної політики, спорту та
туризму.

Голова районної ради

В. ТИМОШЕНКО

Про хід виконання
Програми роботи з обдарованою молоддю на 2016-2020 роки
Пріоритетним напрямом державної політики в галузі освіти є створення
умов для всебічного розвитку школярів як особистостей. Актуальним
залишається пошук, розвиток і підтримка обдарованої учнівської молоді.
Рішенням п’ятої сесії VII скликання Котелевської районної ради від 20 лютого
2016 року затверджена Програма роботи з обдарованою молоддю на 2016-2020
роки, яка спрямована на створення в районі оптимальних умов для виявлення
обдарованої молоді і надання їй підтримки в розвитку творчого потенціалу,
самореалізації творчої особистості та її постійного духовного самовдосконалення.
У 2018-2019 навчальному році питання роботи з обдарованими дітьми
розглядалося на засіданні ради районного методичного кабінету, нарадах
директорів, засіданнях районних методичних об’єднань учителів району.
Учні закладів загальної середньої освіти беруть активну участь у
олімпіадах: у 2018-2019 навчальному році у районному етапі олімпіад взяли
участь 320 учнів з 9 закладів. З них переможцями стали 160 учнів. Дипломів
І ступеня – 60, ІІ ступеня – 53, ІІІ ступеня – 47. Найбільшу кількість дипломів
отримали учні Котелевської гімназії № 1 імені С.А. Ковпака (68), Котелевської
№ 4 (53), Котелевської № 2 (13), Великорублівської (11) загальноосвітніх шкіл
І-ІІІ ступенів. У обласному етапі взяли участь 44 учні району, з них
переможцями стали 9 з Котелевської гімназії №1 імені С.А.Ковпака (4),
Котелевської №4 (4) та Великорублівської (1) шкіл.
Значна увага приділяється підтримці учнів, здатних до науководослідницької роботи. Шкільні відділення Малої академії наук діють у 4
закладах освіти. У обласному етапі конкурсу-захисту МАН взяли участь 4 учні,
ІІ місце у секції «Зоологія, ботаніка» посів учень Котелевської гімназії №1 імені
С.А.Ковпака.
У обласному етапі конкурсу на кращий захід з національно-патріотичного
виховання (номінація «Малі театральні форми») І місце посіла Котелевська
гімназії №1 імені С.А. Ковпака.
У обласному етапі конкурсу учнівської творчості «Об’єднаймося ж, брати
мої!» (номінація «Література») ІІІ місце за Котелевською гімназією №1 імені
С.А.Ковпака.
На Всеукраїнському етапі конкурсу творчих робіт «Літературний всесвіт»
(секція «Вірш») ІІ місце за Котелевською ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2.
У обласному етапі конкурсу учнівської та студентської творчості
«Змагаймось за нове життя!», присвяченому Лесі Українці, Котелевська ЗОШ ІІІІ ступенів № 2 виборола 7 дипломів І, ІІ та ІІІ ступенів.
З обласних змаганнь зі спелеотехніки учнів Котелевських шкіл №1, №2,
№4 привезли 11 грамот І, ІІ, ІІІ місць.
У лютому цього року відбувся районний конкурс художньої
самодіяльності, у якому взяли участь учні 10 закладів загальної середньої
освіти району та вихованці Будинку дитячої та юнацької творчості. Виконавці

кращих номерів районного конкурсу взяли участь у обласному огляді, за
результатами якого І місце у номінації «Вокальний жанр» посіла гімназія №1
імені С.А.Ковпака.
Проведено районний етап конкурсу «Молодь обирає здоров’я», у якому
перемогу здобула команда Котелевської ЗОШ №2.
У березні відбувся районний етап огляду екологічних агітбригад.
Переможцями стали екологічна агітбригада Котелевської ЗОШ №4 та
екологічний театр Котелевської гімназії №. У зональному етапі район
представляла агітбригада «Горицвіт» школи №4, де посіла ІІІ місце.
У 2018-2019 навчальному році було проведено 12 спортивних змагань в
залік районної Спартакіади школярів, учасниками яких стали 600 учнів з всіх
закладів освіти району. Команди-переможці районних змагань брали участь у
обласних та зональних змаганнях. За результатами суддівських колегій:
- у зональних змаганнях з футзалу І місце здобула команда дівчат
Милорадівської ЗОШ І-ІІІ ступенів;
- у обласних з баскетболу серед юнаків ІІІ місце посіла команда
Котелевської гімназії № 1 імені С.А.Ковпака.
Обдарована молодь бере активну участь у Міжнародних, Всеукраїнських
та обласних конкурсах «Левеня», «Кенгуру», «Бобер», «Колосок», тощо.
Створено і щорічно поповнюється районний банк даних «Обдарованість»,
який налічує 165 обдарованих дітей (переможців олімпіад, конкурсів, змагань).
На допомогу педагогічним колективам по виявленню нахилів, здібностей
та обдарувань кожного учня в закладах освіти працюють практичні психологи.
Ними постійно впроваджується система ранньої і поетапної діагностики та
своєчасне виявлення обдарованих дітей.
При закладах загальної середньої освіти діє 41 гурток, де розвивають свої
здібності та обдарування 786 учнів. Серед гуртків переважають художньоестетичний, фізкультурно-спортивний та еколого-натуралістичний напрямки.
Мало гуртків науково-технічного та туристсько-краєзнавчого напрямків через
відсутність матеріальної бази та спеціалістів.
Значну увагу розвитку творчих здібностей, задоволенню потреб
обдарованих дітей приділяють у Будинку дитячої та юнацької творчості.
У 2018-2019 навчальному році 17 художньо-естетичних та екологонатуралістичних відвідують 260 вихованців. Гурткова робота організована на
базі позашкільного закладу, Котелевських ЗОШ №4 та №2 та
Великорублівської ЗОШ І-ІІІ ступенів. Гуртківці - активні учасники і
переможці різноманітних конкурсів, акцій, проектів районного, обласного та
всеукраїнського рівнів:
- на всеукраїнському рівні у конкурсі «Парки - легені міст і сіл» ІІ місце;
- на всеукраїнському рівні «День зустрічі птахів» дипломом ІІІ ступеня;
- І місце в обласному конкурсі «Мій рідний край, моя земля»;
- І місце в обласному етапі «Парки - легені міст і сіл»;
- І місце в обласному етапі акції «Птах року – 2018»;
- дипломом І ступеня в обласній акції «Рослини - рятівники від радіації»;
- диплом ІІ ступеня у обласному етапі у номінації «Родинний герб»;

- ІІІ місце в обласній трудовій акції «Дослідницький марафон»;
- дипломами І, ІІ, ІІІ ступенів відзначені 3 вихованці у обласному
конкурсі декоративно-ужиткового мистецтва у номінаціях «Паперова пластика
і оригамі» та «Вироби з природніх матеріалів».
Результативна робота з обдарованими дітьми проводиться педагогічними
колективами закладів дошкільної освіти району. У обласному етапі конкурсу на
кращий стан фізичного виховання в навчальних закладах у 2018 році ІІІ місце
посів дошкільний навчальний закладу (ясла-садок) «Дзвіночок1».
В районі запроваджено систему морального та матеріального заохочення
обдарованих учнів. Згідно Програми щорічно переможці районних, обласних,
всеукраїнських олімпіад, конкурсів, спортивних змагань та творчих конкурсних
заходів нагороджуються грошовими преміями. З метою соціального захисту та
адресної підтримки обдарованих і талановитих дітей та молоді у 2019 році
районну премію для обдарованих дітей та учнівської молоді на святі
Останнього дзвінка в розмірі 500 грн. отримають близько 101 номінантів.
Результативність роботи педагогів з обдарованими дітьми враховується
при атестації, преміюванні та винагороді за сумлінну працю.
Обдаровані діти щорічно направляються на відпочинок у профільні
табори «Ерудит», «Еколог».
Адміністрації навчальних закладів району для забезпечення адресної
підтримки обдарованих дітей активно залучають позабюджетні кошти.
Проблеми та здобутки роботи з обдарованими дітьми та учнівською
молоддю постійно висвітлюються на сторінках районної газети «Народна
трибуна», на сайтах відділу освіти, сім’ї та молоді, Полтавського обласного
інституту післядипломної педагогічної освіти імені М.В. Остроградського.
Всього прогнозований обсяг фінансування програми на 2018 рік становив
90,0 тисяч гривень. Фактично використано близько 66 тисяч гривень, а саме
кошти на премії обдарованим дітям навчальних закладів району, видатки на
відрядження участі у обласних олімпіадах, Малій академії наук, спортивних
змаганнях, зональних оглядах самодіяльності, екологічних бригад.
Начальник відділу освіти, сім’ї та молоді

І.М. Назарко

