У К Р А Ї Н А
ВIЛЬШАНСЬКА РАЙОННА РАДА
П’ЯТА СЕСIЯ VІІ СКЛИКАННЯ
Р I Ш Е Н Н Я
від «30» червня 2016 року

№ 75

смт Вільшанка
Про створення освітнього округу,
Вільшанської і Березовобалківської
опорних шкіл та пониження ступенів
Станкуватської ЗШ, Калмазівського,
Маловільшанського,Чистопільського
навчально-виховних комплексів
Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»; частини 1 статті 18, частин 4, 5 статті 36 Закону України «Про
освіту», абзацу третього частини 3 статті 9, частин 1, 6 статті 11 Закону
України «Про загальну середню освіту», на виконання пункту 6 Прикінцевих
положень Закону України від 24 грудня 2015 року № 911-VIII «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України», з урахування Положення про
освітній округ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27
серпня 2010 року № 777 зі змінами, з метою забезпечення умов рівного
доступу дітей до якісної освіти, підвищення якості освіти та забезпечення
фінансування закладів освіти за рахунок коштів освітньої субвенції переданої
з державного бюджету України до місцевих бюджетів,
районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Створити на території Вільшанського району освітній округ. До
складу освітнього округу включити навчальні заклади та заклади фізичної
культури і спорту, які знаходяться на території Вільшанського району в
підпорядкуванні відділу освіти Вільшанської районної державної
адміністрації.
2. Надати статус опорного загальноосвітнього навчального закладу
Вільшанській загальноосвітній школі I-III ступенів та Березовобалківській
загальноосвітній школі I-III ступенів імені Т.Г.Шевченка з правом
створювати філії за погодженням з засновником (додаток 1).

3. Внести зміни до статутів Калмазівського навчально-виховного
комплексу I-II ступенів, Маловільшанського навчально-виховного комплексу
I-II ступенів, Станкуватської загальноствітньої школи I-II ступенів та
Чистопільського навчально-виховного комплексу I-II ступенів шляхом зняття
II ступеню, що забезпечує базову загальну середню освіту з залишенням I
ступеня - початкова школа, що забезпечує початкову загальну освіту.
4. Відділу освіти Вільшанської районної державної адміністрації:
- підготувати статути навчальних закладів з внесенням відповідних
змін для подальшого затвердження на сесії районної ради;
- вирішити питання щодо працевлаштування (можливо вивільнених)
працівників загальноосвітніх шкіл та навчально-виховних комплексів, у
зв’язку із зміною ступенів навчальних закладів;
- здійснити організаційні заходи по передачі та збереженню майна
реорганізованих закладів освіти району з визначенням конкретних
відповідальних осіб;
- забезпечити підвезення учнів та вчителів до навчальних закладів
(опорних шкіл) для отримання базової загальної середньої освіти та повної
загальної середньої освіти з населених пунктів, де такі навчальні заклади
відсутні.
5. На період до вирішення питання автобусного підвезення учнів до
опорних шкіл, погодити створення філій II ступеня, а саме:
- філії Березовобалківської загальноосвітньої школи з розміщенням в
приміщенні Чистопільського навчально-виховного комплексу;
- філії Вільшанської загальноосвітньої школи з розміщенням в
приміщенні Станкуватської загальноосвітньої школи.
Голова районної ради

М.Лець

