
 Пояснювальна записка  
до проекту рішення виконкому від     вересня 2020 року №   «Про 

затвердження фактичної мережі закладів освіти Нижньовербізької сільської 
ради  об’єднаної територіальної громади на 2020-2021 навчальний рік» 

  

1. Обґрунтування необхідності прийняття рішення 

У кожному навчальному році змінюється контингент дітей в закладах освіти. 

В зв’язку з початком  2020-2021 навчального року виникає потреба затвердити 
нову мережу класів, гуртків та групи продовженого дня у  закладах загальної 
середньої освіти та груп у закладах дошкільної освіти. 

2. Мета і шляхи її досягнення 

Метою прийняття рішення є  забезпечення права кожної дитини на якісну 
освіту, всебічний розвиток її особистості,  природних задатків та творчих 
здібностей. 

У 2020-2021 навчальному році у закладах дошкільної освіти будуть 
виховуватися у 8 групах – 202 вихованців, з них 15 у ясельній групі. 

В цьому  навчальному році в закладах загальної середньої освіти у 49 класах 

буде навчатися 927 учні, що на 17 учнів менше, ніж в минулому навчальному році. 
Наповнюваність класів, в середньому становить  18,9 учня.  

 У 2020-2021 навчальному році в  закладах загальної середньої освіти  буде 
навчатися 4 учні з особливими освітніми потребами за індивідуальною формою 

навчання та 4 учні за інклюзивною формою навчання. У закладах освіти буде 
організована така гурткова робота: 56 годин у ЗЗСО, 30 годин – позашкілля та 6 

годин – танцювальний гурток з платними освітніми послугами. 
30 вихованців буде займатися у групі продовженого дня буде при 

Нижньовербізькому ліцеї. У Великоключівському ліцеї організовано навчання у 
підготовчій групі для дітей 5-річного віку для 24 учнів. 

3. Правові документи 

Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про 
дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», Положення про загальноосвітній 
навчальний заклад, Статути  закладів освіти, Постанова КМУ від 15.08.2011р. 
№872  «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у 
загальноосвітньому навчальному  закладі» та Постанова КМУ від 09.08.2017р. 
№588 «Про внесення змін до Порядку організації інклюзивного навчання у 
загальноосвітніх навчальних закладах»,  «Положення про індивідуальну форму 
навчання в загальноосвітніх навчальних закладах», затвердженого наказом 
Міністерства освіти і науки  України,12.01.2016року № 8 та відповідно до наказу 

Міністерства освіти і науки України  від 24.04.2017 року № 635 «Про внесення змін 
до Положення про індивідуальну форму навчання у загальноосвітніх навчальних 
закладах». 

4. Фінансово-економічне обґрунтування 

Тарифікація педагогічних працівників. 
5. Позиція заінтересованих органів 

6. Місцевий аспект 

Рішення забезпечує функціонування мережі закладів загальної середньої 
освіти та закладів дошкільної освіти у 2020 – 2021 навчальному році. 

7. Громадське обговорення 

8. Прогноз результатів 



Виконання рішення створює умови для здобуття дітьми якісної та доступної 
освіти. 
Начальник  відділу освіти, 
молоді та спорту, культури, туризму                                        Дмитро Кіращук 


