УКРАЇНА
КРИЖОПІЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА КРИЖОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
№ 12-19/17
13. 07. 2017 року
смт Крижопіль

19 сесія
7скликання

Про селищну Програму «Облаштування
кабінету обслуговуючої праці СЗШ І-ІІІ
ступенів №1 смт Крижопіль на 2017 рік»
Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», з метою покращання матеріально-технічних умов для навчання учнів у
кабінеті обслуговуючої праці СЗШ І-ІІІ ступенів №1 смт Крижопіль на,
враховуючи висновок постійної комісії селищної ради з питань соціального
захисту населення, охорони здоров’я, материнства, дитинства, селищна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити селищну Програму «Облаштування кабінету обслуговуючої праці
СЗШ І-ІІІ ступенів №1 смт Крижопіль на 2017 рік»
(далі Програма).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
селищної ради з питань соціального захисту населення, охорони здоров’я,
материнства, дитинства (голова комісії В.В. Турчак).

Селищний голова

О.М. Третьяков

Затверджено
рішенням 19 сесії селищної ради
7 скликання від 13.07.2017 року

Селищна Програма
облаштування кабінету обслуговуючої праці СЗШ І –ІІІ
ступенів № 1 смт Крижопіль
на 2017 рік
Загальні положення програми
Програма облаштування кабінету обслуговуючої праці СЗШ І –ІІІ ступенів
№ 1 смт Крижопіль на 2017 рік ( далі – Програма) розроблена відповідно до
Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону
дитинства», Бюджетного кодексу України, Державного стандарту базової і
повної загальної середньої освіти.
Дана Програма передбачає створення оптимальних умов для реалізації
Державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів із трудового
навчання (5-9 класи) і технології (10 – 11(12) класи). Вивчення предметів має
проводитися на базі шкільного кабінету обслуговуючої праці, який відповідає
Положенню про навчальні майстерні загальноосвітнього навчального закладу,
Положенню про навчальні кабінети та вимогам Санітарних правил і норм
облаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації
навчально-виховного процесу. Зараз час капітального ремонту потребує підлога
кабінету та стали непридатними для практичного використання школярами
наявні швейні машини.
Мета Програми
Метою Програми є:
виконання законодавства щодо створення належних матеріальнотехнічних умов для навчання учнів;
забезпечення реалізації Державного стандарту базової і повної
загальної середньої освіти;
дотримання Положень про навчальні майстерні та кабінети,
Санітарних правил і норм облаштування, утримання загальноосвітніх
навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу.
Завдання Програми
Основними завданнями Програми є:
створити належні умови для комфортного перебування учнів у
кабінеті обслуговуючої праці;
забезпечити оволодіння учнями практичними вміннями та
навичками з трудового навчання і технологій у відповідності до вимог

навчальних програм і державного стандарту базової і повної загальної середньої
освіти;
встановити ламінатне покриття підлоги навчального кабінету;
придбати 4 швейні машини та оверлок.
Шляхи, методи і засоби реалізації Програми
Програма розрахована на 2017 рік.
Реалізація Програми буде здійснюватися шляхом участі селищного
бюджету у фінансуванні районним бюджетом СЗШ І-ІІІ ст. №1 імені Героя
Радянського Союзу О.А. Бичковського смт Крижопіль у визначеному напрямку.
А саме:
встановлення ламінатного покриття на підлогу кабінету
обслуговуючої праці;
придбання швейних машин у кількості 4 шт. та 1 оверлока.
Програма ґрунтується на засадничих принципах:
-

відповідності законодавству та нормативної коректності;
системності та наступності;
аналітичності та достовірності;
доцільності та ефективності.
Фінансове забезпечення Програми

Фінансове забезпечення Програми здійснюється у 2017 році за рахунок
коштів селищного бюджету в частині міжбюджетних трансфертів із селищного
бюджету до районного бюджету в сумі 38450 грн.
Очікуванні результати
Виконання Програми забезпечить:
встановлення ламінатного покриття на підлогу кабінету
обслуговуючої праці;
придбання швейних машин у кількості 4 шт. та 1 оверлока;
сприятиме комфортному перебуванню учнів у навчальному кабінеті;
забезпечить належні умови для оволодіння учнями практичних умінь
і навичок із навчальних предметів «Трудове навчання» і «Технології» та
розвитку їх творчих здібностей.
Прикінцеві положення
Програма визначає концептуальну мету, завдання і шляхи розвитку
освітньої галузі в селищі Крижопіль на 2017 рік, ураховуючи стратегічні
завдання та прогнозовані обсяги фінансового забезпечення.
Програма має відкритий характер і може доповнюватися (змінюватися) в
установленому чинним законодавством порядку в залежності від потреб

поточного моменту (прийняття нормативних актів, затвердження та доповнення
регіональних освітніх програм, змінних фінансово-господарських можливостей
селища).
Секретар селищної ради

Л.В.Пасічник

