НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 27 липня 2017 року

№ 859
смт Новоархангельськ

Про затвердження Програми
«Обдаровані діти» на 2017 рік
Заслухавши клопотання начальника відділу освіти, молоді та спорту
Керлсона С.В. щодо підтримки у створенні сприятливих умов для розвитку
творчого потенціалу обдарованих дітей, що проживають на території
Новоархангельської селищної ради, відповідно до п. 22 ст. 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні»,
селищна рада
ВИРІШИЛА:
З метою стимулювання інтелектуального і творчо обдарованої молоді,
самореалізації творчої особистосі в сучасному суспільстві, забезпечення
можливостей постійного духовного та фізичного самовдосконалення:
1. Затвердити Програму «Обдаровані діти» на 2017 рік, Програма
(додається).

Селищний голова

Шамановський Ю.П.

ПРОГРАМА

«Обдаровані діти»
на 2017 рік

Новоархангельськ
2017 рік

Розділ 1.
ПАСПОРТ
селищної (бюджетної) цільової Програми «Обдаровані діти»
смт Новоархангельськ 2017.р.

1. Ініціатор розроблення програми – виконком Новоархангельської
селищної ради.
2. Дата, номер документа про затвердження програми
3. Розробник програми – виконавчий комітет Новоархангельської
селищної ради.
4. Співрозробники програми - методичний кабінет відділу освіти
молоді та спорту Новоархангельської РДА
5. Відповідальний виконавець програми – виконавчий комітет
Новоархангельської селищної ради
6. Учасники програми –27 обдарованих діток Новоархангельщини,
переможці конкурсів та олімпіад,нагородженні ціними призами, троє з
яких отримають путівки в оздоровчий табір «Бригантина»
7. Термін реалізації програми – 2017.рік
7.1. Етапи виконання програми – одноразова.
8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації
програми: всього – 16695 гривень.
8.1. коштів місцевого бюджету – 15025гривень 50 копійок.
8.2 коштів інших джерел - батьківські кошти -1669гривень 50
копійок.

Розділ 1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована
Програма.
Новоархангельські школярі – учасники всеукраїнських та обласних
конкурсів, турнірів, фестивалів,олімпіад. Педагоги новоархангельських ЗНЗ
селища працюють над проблемою формування та зміцнення у школярів
мотивації до саморозвитку інтелектуальних, творчих здібностей, виявлення
та підтримки юних талантів, стимулювання їх до пошукової, дослідницької
активності та створення сприятливих умов для інтелектуального, духовного,
естетичного та морального розвитку.
Розділ 2. Визначення мети програми.
Метою програми «Обдаровані діти» є розвиток інтелектуальних,
творчих здібностей,створення сприятливих умов для самореалізації
особистості учня, забезпечення якісного психолого- педагогічного
супроводу, діагностики обдарованих учнів , підвищення рівня
компетентності та педагогічної майстерності вчителів. Розв'язання існуючих
проблем вирішується шляхом удосконалення відповідних організаційних та
інших механізмів, здійснення комплексу пріоритетних заходів:
- пошук та підтримка обдарованих дітей;
- високі показники досягнень учнів в олімпіадах, конкурсах,
турнірах; науково - дослідницьких роботах учнів, членів
МАН, творча активність учителів;
- стимулювання дітей шляхом нагородження на селищному святі
обдарованих дітей .
Розділ 3. Визначення відповідальних виконавців.
Відповідальним виконавцем Програми є відділ освіти молоді та спорту
Новоархангельської РДА
Розділ 4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів
та джерел фінансування, строків виконання завдань, заходів.
Виявлення та підтримка юних талантів та обдарувань, які в різних
галузях основ наук та творчості формують надійний потенціал нашої
держави – місія новоархангельських педагогів. Тому селищна Програма
«Обдаровані діти» передбачає цілу систему заходів, спрямованих саме на
успішну реалізацію цього завдання
Шляхи розв’язання проблеми:
-залучення школярів до участі в предметних олімпіадах, конкурсах,
фестивалях, виставках;
-нагородження обдарованих школярів.
Дану проблему можна розв’язати за допомогою підтримки, заохочення
та стимулювання здібних дітей. Програма потребує фінансування за рахунок
коштів селищного бюджету, оскільки необхідним є нагородження
обдарованих школярів.
__________-----------------------------------------------------------

