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Актуальні питання створення
та робота опорних шкіл,
їх філій в районі
Заслухавши та обговоривши доповідь Назарко Інни Михайлівну,
начальника відділу освіти, сім’ї та молоді Котелевської райдержадміністрації
про актуальні питання створення та робота опорних шкіл, їх філій в районі,
Котелевська районна МКМР з правової освіти населення відзначає, що опорна
школа – це новий вид загальноосвітнього навчального закладу в сільській
місцевості, що включає основний заклад та філії.
Опорна школа - загальноосвітній навчальний заклад І - III ступенів, що
надає повну загальну середню освіту, забезпечений кваліфікованими
педагогічними кадрами, має сучасну матеріально-технічну і навчальнометодичну базу, зручне розташування і забезпечує допрофільну підготовку та
профільне навчання, поглиблене вивчення окремих предметів.
Розглянемо особливості структури та створення опорної школи. За для
підвищення якості освіти, раціонального та ефективного використання ресурсів,
модернізації навчальних закладів розпочато реорганізацію системи освіти в
сільській місцевості. Замість моделі «школа на кожне село» запропоновано
систему опорних шкіл та їхніх філій.
При створенні таких закладів в районі очікується дотримання таких умов:
початкова школа максимально наближена до місця проживання дитини та
довезення учнів і вчителів до опорної школи. Оскільки початкові школи
залишаються на місцях, то функції ЗНЗ І ступеня виконують філії. Тобто учні 14-х класів навчаються у філіях, а учні 5-9-х класів — в добре обладнані опорні
школи, до яких з навколишніх сіл приїжджатимуть учні. Хоча за потреби філія
опорної школи може функціонувати і як ЗНЗ І-ІІ ступенів — відповідно до
рішення засновника.
Мінімальна наповнюваність опорного закладу учнями (вихованцями) тез
врахування учнів (вихованців) філії) складає не менше 200 осіб.
В опорній школі мають бути принаймні 2 класи по 16 учнів в паралелях
више 4-го класу.
Опорна школа включає не менше двох філій або ж здійснюється підвіз не
менше як з трьох сіл. Сукупна кількість учнів має складати близько 300 учнів.

Філія опорної школи - це територіально відокремлений структурний
підрозділ опорної школи, що утворюється з метою надання рівного доступу до
якісної освіти та наближення місця навчання дітей до їх місця проживання.
Філія не є юридичною особою.
Філії утворюються на базі існуючих закладів І та/або І - II ступенів.
У філіях надається початкова або початкова та базова освіта.
Учні (вихованці), які здобувають освіту у філії, є учнями (вихованцями)
опорного закладу освіти. Зарахування, переведення та відрахування таких учнів
(вихованців) здійснюються згідно з наказом керівника закладу освіти (опорного
закладу освіти).
Штатний розпис філії є складовою штатного розпису опорного закладу
освіти, що розробляється і затверджується керівником опорного закладу освіти.
На підставі вищевикладеного Котелевська районна МКМР з правової
освіти населення рекомендує:
Членам Котелевської районної МКМР:
1.1. Інформацію про актуальні питання створення та робота опорних шкіл,
їх філій в районі начальника відділу освіти, сім’ї та молоді Котелевської
райдержадміністрації взяти до відома.
1.

2.

Відділу освіти, сім’ї та молоді райдержадміністрації:

Вжити заходів щодо створення опорного закладу в районі.
Проводити роз’яснювальну роботу з населенням щодо створення опорних
шкіл та їх філій в районі.
2.1
2.2
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