
Шановні   педагоги!  

М и  г л и б о к о 
усвідомлюємо, що освіта є 
найвищим національним 
пріоритетом, основою для 
розвитку  особистості , 
суспільства та держави.  
Активнішою стає роль 

учителя, який виробляє 
власний інструментарій, 
створює сприятливі умови 
для розвитку й розкриття 
здібностей учнів. Знання,  
уміння та навички, котрі мо-
лодь набуває й виробляє, 

навчаючись у школі, безза-
перечно є важливими. Са-
ме тому важливим нині є 
не тільки вміння застосову-
вати власні знання, а й бу-
ти готовим змінюватись та 
пристосовуватись до но-
вих потреб ринку праці, 
оперувати  й управляти 
інформацією ,  активно 
діяти, швидко приймати 
рішення, навчатись упро-
довж всього життя. 

Щиро вітаємо Вас із чудовим святом – Днем Знань!  
 
1 ВЕРЕСНЯ - особливе свято! Завжди яскраве, насичене емоційністю та 

хвилюючою атмосферою. Голосно звучить урочиста музика, звідусіль 
лунають теплі поздоровлення i кожне людське серце, хвилюючись, 
відгукується на заклик першого дзвінка! З цього дня починається майбутнє 
кожного з нас.  
У цей день від всієї душі хочеться побажати успіхів у навчальному процесі 

та щоб новий навчальний рік приносив тільки приємні враження і став для 
кожного з вас благодатним і щедрим.  
Хай заколоситься засіяна вами освітня нива! Хай прийде у ваші будинки 

справжнє благополуччя! 
 
       З новим навчальним роком! З новими успіхами і досягненнями!  

Якісна освіта —  
запорука самореалізації особистості  

Серпень, 2009 
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РМЦ 

Сайт відділу освіти: 
Osvita-novog.at.ua 

РМЦ Телефон:  
(04141) 5-24-75;  
            5-33-54 
Ел. пошта: novog@i.ua 

       Актуальним для освітньої галузі району у 2009-2010  н.р. слід вважати: 
   1. Модернізацію змісту освіти, орієнтацію на системний розвиток особистості, забезпечення 

наступності між дошкільною, початковою, основною та старшою освітніми ланками. 
   2. Охоплення різними формами дошкільного навчання всіх дітей 5-річного віку, здійснення 

соціально-педагогічного патронату сімей з дітьми дошкільного віку. 
   3. Інтегрування родинного і суспільного дошкільного виховання, збереження пріоритету 

родинного виховання,  активне залучення членів сім’ї до участі у навчально-виховному процесі 
дошкільного закладу. 

   4. Охоплення всіх дітей  шкільного віку систематичним навчанням і забезпечення умов 
здобуття ними повної загальної середньої освіти. 

   5. Забезпечення належних умов для поступової адаптації учнів 5-х класів до навчання у 
школі ІІ ступеня. 

   6. Переорієнтацію процесу навчання з інформативної форми на розвиток особистості 
дитини, провадження особистісно-орієнтованого підходу. 

   7. Поступовий перехід старшої школи на профільне навчання. 
   8. Забезпечення виконання навчальними закладами державних вимог щодо змісту, рівня, 

обсягу дошкільного, позашкільної та середньої освіти, впровадження державних стандартів. 
   9. Організацію роботи позашкільних навчальних закладів як координаційних центрів 

виховної та організаційно-масової роботи. 
    10. Розвиток у дітей та молоді творчих здібностей, підтримка обдарованих дітей і молоді, 

формування навичок самоосвіти і самореалізації особистості. 
   11. Задоволення освітніх потреб дітей з особливими потребами, інтеграція їх у ЗНЗ. 

Здійснення заходів щодо формування сучасної моделі комплексної підтримки дитини з вадами 
розвитку, що передбачає активну участь сім’ї у реабілітаційному процесі. 

   12. Докорінне поліпшення виховної роботи на основі традицій і звичаїв українського народу, 
вивчення його історичної і культурної спадщини, формування високої патріотичної свідомості, 
готовності до виконання громадянських і конституційних обов‘язків, поваги до державних символів 
України. 

   13. Спрямування виховної роботи на становлення демократично-орієнтованої, 
відповідальної, моральної і самодостатньої особистості. 

   14. Зміцнення демократичних засад в освіті, у т.ч. шляхом розвитку учнівського 
самоврядування, залучення в установленому порядку,  учнів до участі у вирішення питань місцевого 
значення. 

   15. Формування через освіту здорового способу життя, високої гуманістичної культури 
особистості, здатності протидіяти негативним соціокультурним впливам і бездуховності. 

   16. Забезпечення виконання у повному обсязі ст. 5 Закону України «Про охорону 
дитинства» в частині організації безоплатного харчування учнів 1-4 класів.  

   17. Створення умов для застосування кожним вчителем комп’ютерних технологій у 
навчальному процесі, реалізації державної програми «Інформаційні і комунікативні технології в освіті 
і науці» на 2008-2010 роки. 

   18. Сприяння безперервній освіті педагогічних працівників, надання їм науково-методичної 
допомоги для фахового удосконалення і розвитку творчості. 

   19. Удосконалення системи управління освітою шляхом переходу до державно-
громадського управління, забезпечення активної взаємодії органів самоуправління і громадських 
організацій; сприяння активізації діяльності батьківської громадськості, піклувальних рад, 
різноманітних фондів, меценатів. 
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