
 

 УКРАЇНА  

ГОРОДНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА  

РІШЕННЯ  

(п’ятнадцята (33) сесія сьомого скликання)  

від 06 червня 2019 року 

м. Городня 

 
Про проведення конкурсу із визначення 

опорного  закладу освіти 

Городнянської міської ради 

Керуючись статтею 13 Закону України «Про освіту», статтею 9 Закону 

України «Про загальну середню освіту, Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», пунктом 6 постанови Кабінету Міністрів України 

від 27.08.2010 №777 «Про затвердження Положення про освітній округ» (зі 

змінами, внесеними згідно з постановами КМУ від 20.01.2016 №79, від 

31.08.2016 № 574 та від 19.04.2017 № 289),  Городнянська міська рада             

в и р і ш и л а: 

 

1.Провести конкурс із визначення опорного закладу освіти Городнянської 

міської ради. 

2. Затвердити: 

2.1. Умови проведення конкурсу із визначення опорного  закладу освіти 

Городнянської міської ради  (додаються). 

2.2.Склад конкурсної комісії із визначення опорних  закладів освіти 

Городнянської міської ради (додається). 

3.Відділу освіти Городнянської міської ради (Смоляру Г.Л.) довести 

довідома керівників закладів освіти умови проведення Конкурсу та 

розмістити їх на інформаційній сторінці відділу освіти сайту міської ради. 

4. Конкурсній комісії із визначення опорного закладу освіти: 

4.1. Забезпечити проведення конкурсу у визначений термін. 

4.2.Надати рішення із визначення опорного  закладу освіти 

Городнянської міської ради з відповідною пропозицією на розгляд сесії 

Городнянської міської ради  

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

ради з питань освіти, культури, спорту та роботи з молоддю. 

 

Міський голова                                                                            А.БОГДАН 

           

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/289-2017-%D0%BF/paran5#n5


 

Додаток до рішення п’ятнадцятої  

(33) сесії сьомого скликання 

 

УМОВИ 
проведення конкурсу на  визначення 

опорного закладу освіти Городнянської міської ради 

 
І. Мета і завдання Конкурсу 
1.Конкурс проводиться з метою створення належних умов для забезпечення 

якісної освіти учнів, рівного доступу до якісної  повної загальної середньої 

освіти, підготовки конкурентоспроможного випускника сучасної школи, 

виявлення, підтримки творчо працюючих педагогічних колективів, їх 

керівників, концентрації наявних ресурсів для покращення матеріально-

технічної та навчальної бази закладів загальної середньої освіти. 

 

ІІ. Завдання Конкурсу: 

- виявлення ефективної моделі опорного закладу в освітньому просторі 

Городнянської міської ради, діяльність якої спрямовується на 

створення умов для здобуття громадянами якісної повної загальної 

середньої освіти; 

- упровадження допрофільної підготовки і профільного навчання; 

- поглиблене вивчення окремих предметів; 

- забезпечення всебічного розвитку особистості; 

- визначення кращих проектів опорних закладів освіти та заохочення їх 

діяльності; 

- поширення перспективного педагогічного досвіду опорного закладу. 

ІІ. Керівництво Конкурсом 
Організаційно-методичне й інформаційне забезпечення проведення 

Конкурсу здійснює відділ освіти Городнянської міської ради. 

 

ІІІ. Терміни проведення та учасники Конкурсу 
1. Конкурс проводиться у період з дня оприлюднення  рішення сесії міської 

ради до 10 вересня 2019 року. 

2. Учасниками Конкурсу є  заклади освіти І-ІІІ ступенів Городнянської  

міської ради. 

3. Заявка  на участь у конкурсі та відповідні матеріали  подаються  

конкурсній комісії до 20 серпня 2019 року. 

4. Оголошення результатів відбудеться не пізніше 10 вересня 2019 року. 

 

ІV. Умови участі в Конкурсі: 
1. Для участі в Конкурсі  подаються наступні матеріали: 

- заявка (за формою, додається); 

-  ілюстративні матеріали (фото, відео матеріали); 



- план розвитку закладу освіти (опорного) на 3 роки (до 5 

сторінок); 

- перспективи допрофільної підготовки та профільного навчання; 

- результативність роботи  закладу  освіти за такими критеріями: 

(результати зовнішнього незалежного оцінювання, учнівських 

олімпіад, конкурсів та змагань тощо); 

- перспектива мережі класів та їх наповнюваність; 

- наявність Інтернет-ресурсу опорного закладу; 

- матеріально-технічна база діюча на сьогодні: наявність 

навчальних кабінетів, навчальних майстерень, спортивних 

об’єктів з відповідним обладнанням,  актова зала, бібліотеки з 

укомплектованим бібліотечним фондом підручників, науково-

методичною, художньою та довідковою літературою,  їдальня 

(вказати кількість посадочних місць), внутрішні туалети. 

 

Конкурсні матеріали оформляються в одному примірнику комп’ютерним 

набором, кегель 14, інтервал 1.  

 

V. Критерії оцінювання та визначення переможців Конкурсу 

 

1.Визначення переможця Конкурсу проводиться Конкурсною комісією 

із визначення опорного  закладу освіти (далі – Комісія). 

2.Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше 

двох третин її складу. 

3. Рішення Комісії (за результатами оцінювання) про визначення 

переможця Конкурсу ухвалюється шляхом відкритого голосування 

більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комісії. Засідання Комісії та 

прийняті на них рішення оформлюються протоколом, який підписує голова 

та секретар Комісії. 

 

VI. Підведення підсумків Конкурсу 
Рішення конкурсної комісії з відповідною пропозицією доводиться до 

відома учасників Конкурсу та надається для розгляду  Городнянської міській 

раді         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток до 

рішення п’ятнадцятої 

(33) сесії сьомого скликання 
 

 

Зразок заявки на участь у конкурсі 
 

 

Голові конкурсної комісії  

з визначення опорного закладу освіти     

__________________________ 

           

 

Заявка 

для участі у Конкурсі з визначення опорного закладу освіти                                              

серед закладів загальної середньої освіти Городнянської міської ради 

 

Просимо допустити _______________ (заклад освіти) до участі у 

Конкурсі з визначення  опорного закладу  освіти серед закладів загальної 

середньої освіти Городнянської міської ради. 

 

Із умовами конкурсу ознайомлені. 

 

 

 

__________ 2019 року 

 

 

Директор закладу освіти                                           підпис   ПІБ 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток до 

рішення п’ятнадцятої 

(33) сесії сьомого скликання 

 
 

Склад конкурсної комісії 

із визначення опорних  закладів освіти 

 

Голова конкурсної комісії: 

Мамедов Віталій Володимирович – заступник міського голови 

 

Заступник голови конкурсної комісії: 

Смоляр Григорій Леонідович – начальник відділу освіти Городнянської 

                                                      міської ради 

 

Члени конкурсної комісії: 

Оліфіренко Ірина Борисівна – головний спеціаліст відділу освіти  

                                                    Городнянської міської ради 

 

Цимбаліст Тетяна Сергіївна – завідувач методичного кабінету відділу освіти  

                                                    Городнянської міської ради 

 

Приходько Лариса Василівна – фахівець з юридичних і кадрових питань  

                                                     відділу освіти Городнянської міської ради 

 

Болох Надія Володимирівна – депутат міської ради 

 

 

 

 


