
ГАДЯЦЬКА MICьKA РАДА
ПОЛТАВСЬКОi ОБЛАСТI

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

18 червня 202I року

Про проведення конкурсу на
визначення опорного лiцею I-ПI
ступенiв та його фiлii в
Гадяцькiй мiськiй
територiальнiй громадi

JФ 109-р

Вiдповiдно до статтей З2, 42 Закону УкраТни <Про мiсцеве самоврядування в

Украiнi>, Законiв УкраТни <Про ocBiTy> та <<Про загальну середню ocBiTy>>,

рiшення одинадцятоi cecii Гадяцькоi MicbKoi ради восьмого скликання вiд
|7.06.2021 J\Ъ 474 <Про Умови проведення конкурсу на визначення опорного
закладу освiти та затвердження складу конкурсноi KoMiciI> та з метою
створення опорних закладiв, забезпечення умов для рiвного доступу до якiсноi
освiти, забезпечення в под€tльшому можливостей профiльноi освiти 1"rHiB
старшоТ школи:

1. Оголосити конкурс на визначення опорного лiцею I-III ступенiв та його

фiлii в Гадяцькiй мiськiй територiальнiй громадi вiдповiдно до чинного
законодавства Украiни.

2. Встановити кiнцевий TepMiH подачi документiв претендентами на
визначення опорного лiцею I-ПI ступенiв та його фiлii в Гадяцькiй мiськiй
територiальнiй громадi 01 липня 2021 року.

3. Вiддiлу освiти, молодi та спорту Гадяцькоi MicbKoi ради Полтавськоi
областi:

1) забезпечити проведення конкурсу на визначення опорного лiцею I-III
ступенiв та його фiлii в Гадяцькiй мiськiй територiа_гrьнiй громадi вiдповiдно до
Умов проведення конкурсу;

2) опублiкувати оголошення про проведення конкурсу на офiцiйному веб-
сайтi Гадяцькоi MicbKoi ради та
MicbKoi ради.

4. Контроль за виконанням

вiддiлу освiти, молодi та спорту Гадяцькоi

даного розпорядження покласти на першого
заступника мiського голови,Щроботю Г.М.

бцщФ
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мiський гол В.О. Нестеренко



ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ НА ВИЗНАЧВННЯ
опорного лIцЕю I_шI ступЕнIв тА його оrлri в гАдяцькlй

мIськIй твриторIАльнIй громАдI

Гадяцька MicbKa рада оголошуе Конкурс на визначення опорного лiцею I-ПI
ступенiв та його фiлiiу Гадяцькiй мiськiй територiальнiй громадi (далi - Конкурс).

Умови проведення конкурсу (затверджено рiшенням одинадцятоi cecii
Гадяцькоi MicbKoi ради восьмого скликання вiд 1,7.06.2021 Jф 474 <<Про Умови
проведення конкурсу на визначення опорного закладу освiти та затвердження
складу конкурсноi KoMiciii>):

Учасниками конкурсу е заклади загаJIьноi середньоi освiти ГадяцькоТ
MicbKoi територiальноi громади та мають в своiх закладах не менше нiж 200

учнiв.
щля )^racTi у koHkypci закладам загЕulьноi середньоi освiти необхiдно подати

до вiддiлу освiти, молодi та спорту Гадяцькоi MicbKoi ради:
1) пропозицii щодо створення опорного закладу освiти та його фiлiй;
2) план розвитку закладу освiти (до t0 cTopiHoK) на наступнi 3 роки, який

мiстить таку обов'язкову iнформацiю:
- вiдомостi про opicHToBHy кiлькiсть учнiв, якi будуть навчатися в опорному

закладi (окремо вка:}ати проектну потужнiсть опорного закладу, opieHToBHy
кiлькiсть учнiв, якi булуть пiдвозитися на навчання до опорного закладу з iнших
населених пунктiв; вказати з яких закладiв зага.пьноi середньоi освiти
(реорганiзованих, лiквiдованих) плануеться пiдвезення учнiв до опорного
закJIаду; маршрути пiдвезення учнiв та педагогiчних працiвникiв (з розрахунком
вiдстаней та приблизного часу перебування у дорозi, транспорт, яким буле
здiйснюватись пiдвезення);

- потреба додаткового транспорц для пiдвезення учнiв (вихованцiв) до
опорного закJIаду освiти;

- наявнiсть належноi матерiально-технiчноi бази (належним чином
обладнаних спортивних об'ектiв, кабiнетiв природничо-математичного та
iншого спрямуваннrI, лабораторiй, навчальних майстерень, Iдальнi (вказати
кiлькiсть посадкових мiсцъ), внутрiшнiх туалетiв для учнiв, комп'ютерного i
мультимедiйного обладнання, швидкiсного доступу до IHTepHeTy, наявнiсть
мережi Wi-Fi з безоплатним доступом, створення умов для навчання дiтей з

особливими освiтнiми потребами);
- результати зовнiшнього нез€}лежного оцiнювання, монiторингових

дослiджень, учнiвських олiмпiад з навч€tльних предметiв, конкурсу-захисту робiт
членiв Малоi академii наук, iнтттих KoHKypciB та змагань;

- мережа класiв, ik наповнюванiсть та перспектива розвитку;
-укомплектування бiблiотечного фонду пiдручниками, науково-

методичною, художнъою та довiдковою лiтературою, електронними
пiдруlниками, лiцензованим програмним заб езпеченням ;



- органiзацiя допрофiльноi пiдготовки i профiльного навчання;
- органiзацiя iнклюзивного навчання за наявностi дiтей з особливими

потребами;
- piBeHb забезпечення квалiфiкованими педагогiчними кадрами, якiсний

склад та досягнення педагогiчного колективу;
3) опис iнвестицiйних потреб опорного закладу (придбання шкiльних

автобусiв для перевезення учнiв, оснащення навчаJIьних кабiнетiв, придбання
мультимедiйного обладнання, встановлення мережi Wi-Fi з безкоштовним
(безпечним) доступом, заходи з енергозбереження, ремонт примiщень,
професiйний розвиток педагогiв тощо).

Уповноважена особа приймае документи за описом, копiю якого надае
особi, яка ik подае.

Конкурс проводиться у TepMiH з 22 червня по 05 липня 202l рок/, у два
етапи:
I етап - пiдготовчий, на якому здiйснюеться подання заявок та матерiалiв
керiвниками закJIадiв загальноi середньоi освiти громади на участь у KoHKypci до
вiддiлу освiти, молодi та спорту Гадяцькоi MicbKoi ради (l0 календарних днiв з

моменту оголошення конкурсу);
II етап - основний, на якому проводиться визначення переможцiв Конкурсу (4

календарних днi).

,що y^lacTi у koHkypci запрошуються заклади загальноi середньоi освiти
Гадяцькоi MicbKoi територiальноi громади, якi визначенi вiдповiдно до постанови
Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 19 червня 2019 року М 5З2 "Про затвердження
Положення про опорний заклад освiти".

Кiнцевий TepMiH подання документiв: 01 липня 202I року до 17:00 год.

Мiсце подання документiв: 37300, м. Гадяч, вул. Гетьманська, 31, вiддiл
освiти, молодi та спорту Гадяцькоi мiсъкоi ради Полтавськоi областi.

,Щата, мiсце початку проведення конкурсного вiдбору: 37300, м. Гадяч, вУл.

Гетьмансъка, 31, вiддiл освiти, молодi та спорту Гадяцькоi MicbKoi ради
Полтавсъкоi областi 05 липнrI 202L року о 10:00 год.

Визначення переможця конкурсу проводитъся конкурсною комiсiсю За

критерiями оцiнювання документiв, поданих на конкурс.

Поданi документи на конкурс оцiнюються за такими критерiями:

Nь Назви критерiТв Оцiнювання за критерiями

5 балiв 10 балiв



Кiлькiсть фiлiй опорного закладу
освiти

одна Щвi i бiльше1

2. Кiлькiстъ учнiв в опорному
закпадi (без врахування учнiв
фiлiй)

200-300 осiб Бiльше 300 осiб

Кiлькiсть класiв на парапслi (в

т.ч.у старшiй школi)
Один Два i бiльutе

4. Середня наповнюванiсть класiв Що 20 осiб i бiлъше20

5. Кiлькiстъ профiлiв у опорному
закладi

Один Щва i бiльше

6. Наявнiсть факультативiв,
спецкурсiв та KypciB за вибором

t-4 Понад 4

,7. кiлькiсть класiв з поглибленим
вивченням предметiв

Один Два iбiльше

8. Випускники 11-х класiв, якi
скпаJIи ЗНо на 160 i бiльше балiв

Що 40% 40% i бiльше

9. Кiлькiсть переможцiв та призерiв
предметних олiмпiад, конкурсу
МАН, iнших KoHKypciB та

спортивних змагань вiд загальноi
кiлькостi здобувачiв освiти
закладу

Що 50% 50% i бiльше

10. Якiсний склад педагогlв
(категорiя, педагогiчне звання та

нагороди)

Що 50% 50% i бiльше

11. Використання
потужностi закладу

проектноi 
l 
30-50% Бiльше 50%

|2. Кiлъкiстъ учнiв, якi будуть
пiдвозитисъ до опорного закладу

20-50 учнiв Понад 50 учнiв

1з. органiзацiя iнклюзивноi освiти |органiзовано
Органiзовано,
створено pecypcHi
кiмнати

|4. створення безперешкодного|наявнiстьпандуса
доступу для дiтей з особливими|
освiтнiми потребами до заклалу|

освiти l

Наявнiсть пандуса,
пристосування
туалетiв тощо

15. Наявнiсть кабiнетiв фiзики, xiMii,
бiологii, географii, iнформатики,

Наявнi, аlrе не
паспортизованi

Паспортизованi



навчаJIьних майстерень,
спортивного з€Lлу та iнших

16. Наявнiстъ актового залу У пристосованому
примiщеннi

Так

|7. Укомплектування бiблiотечного

фонду пiдручниками, науково-
методичною, художньою та

довiдковою лiтературою

Що 30% Понад З0%

18. Енергозберiгаюче середовище Втiлено oKpeMi
елементи

Заклад мае
енергозберiгаюче
середовище (не

менше 80%)

19 Наявнiсть мережi Wi-Fi з

безкоштовним (безпечним)

доступом

Швидкiстъ до 30
Мбiт/с

Швидкiсть 30-100
Мбiт/с

20. Iнвестицii у спортивнi споруди Здiйснюв алися для
часткового
оновлення

Здiйснено
капiтальний ремонт,
реконструкцiю

2|. Використання iнвестицiйних
технологlй в освlтньому процесl

Використовуються
елементи
технологiй

Використовуються 3

бiльше технологiй
i

22. Наявнiсть у шкiлънiй iдальнi
технологiчного та холодильного
обладнання (жарова шафа,
електросковорода, холодильна
камера та iнше)

Вiдсутнi одна або
кiлька складових

Так

2з. Наявнiсть у шкiльнiй iдальнi
холодноi та гарячоi проточноi
води

Тiльки холодна
проточна вода

Так

24, TepMiH проведення останнього
капiтального ремонту

змiстовний Змiстовний,
спрямований на
впровадження
iнновацiй, вiдповiдас
вимогам часу

25. Наявнiсть та зр1^lнiсть

автомобiльних дорiг з твердим
покриттям для забезпечення
безпечного пiдвезення
здобувачiв освiти

Щороги з твердим
покриттям наявнi
на 50-70 Yо

Наявнi та зручнi на
100 %



Пiдсумки конкурсу визначаються за загаJIьною сумою балiв згiдно з

критерiями оцiнювання матерiалiв, поданих на конкурс.- 
Рi-."ня конкУрсноi KoMicii з визначення опорного закладу освiти подаеться

до Гадяцькоi мiсъкоi ради для прийняття рiшення про створення опорного

закJIаду.

Особа, яка уповноважена надавати iнформацiю про конкурс та приймати

документи для участi у KoнKypci: головний спецiалiст вiддiлу освiти, молодi та

спорту Гадяцькоi MicbKoi ради Павленко длла Миколаiвна,
37300, м. ГадяЧ, ВУЛ.ГетьманСька,31, вiддiл освiти, молодi та спорту Гадяцькоi

MicbKoi ради Полтавськоi областi.
E-mail: voms_mistq@meta.ua
Телефон для довiдок: (05354) 2-16-03.


