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Про забезпечення рівного доступу 
до якісної позашкільної освіти 
учнів, студентів професійно-технічних 
і вищих навчальних закладів та вихованців 
закладів обласної комунальної власності

На виконання рішення колегії департаменту освіти 'і науки Київської 
обласної державної адміністрації від 23.04.2013 протокол №2 «Про 
забезпечення рівного доступу до якісної позашкільної освіти учнів, студентів 
професійно-технічних і вищих навчальних закладів та вихованців закладів 
освіти обласної комунальної власності»

1. Управлінню професійної, вищої освіти, науки та кадрового 
забезпечення (Стельмах Т.М.):

1.1. Проаналізувати на нарадах директорів професійно-технічних та 
вищих навчальних закладів питання стану забезпечення рівного доступу до 
якісної позашкільної освіти учнів, студентів професійно-технічних і вищих 
навчальних закладів та вихованців закладів освіти обласної комунальної 
власності.

1.2. Привести у відповідність до чинного законодавства штатні розписи 
професійно-технічних навчальних закладів з метою забезпечення умов для 
рівного доступу до позашкільної освіти учнів навчальних професійних закладів.

1.3. Упорядкувати механізми розподілу годин на гурткову роботу, 
наповнення навчальних груп у гуртках, творчих об’єднаннях професійно-
технічних навчальних закладів відповідно до чинного законодавства.

До 01.09.2013.
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2. Директорам професійно-технічних та вищих навчальних закладів 
забезпечити умови для доступності до якісної позашкільної освіти дітей 
соціально незахищених категорій шляхом залучення до гурткової роботи дітей- 
сиріт, напівсиріт, дітей з особливими освітніми потребами, дітей з девіангними 
проявами поведінки.

Протягом року

3. Директорам закладів освіти обласної комунальної власності розширити 
мережу гуртків туристсько-краєзнавчого та еколого-натуралістичного напрямів 
для задоволення потреб, інтересів, здібностей вихованців.

Протягом року

4. Директорам КЗ КОР «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини» 
(Нестерук Т.В.) та Білоцерківського будинку художньої творчості (Басюк С.В.):

4.1. Забезпечити інформаційно-методичний супровід професійної
діяльності педагогів-керівників гуртків закладів освіти обласної комунальної
власності та професійно-технічних навчальних закладів шляхом розробки 
моделей науково-методичної роботи, максимально адаптованих до
професійних потреб та запитів педагогів.

Постійно

4.2. Розробити механізми інформаційно-методичного супроводу 
організації та змісту позашкільної освіти в гуртках за різними напрямами 
позашкільної освіти закладів освіти обласної комунальної власності 
інтернатного типу та професійно-технічних навчальних закладів.

До 01.09.2013

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора 
департаменту освіти і науки Київської облдержадміністрації Рогову В.Б.

•Виконавець:

Нестерук Т.В. 
(04563) 6-46-45

Завізовано: 

Рогова В.Б. 

Стельмах T.M. 

Нестерук T .В. 

Д ерев’янко Л.П.

Надіслано:

до справи, управлінню професійної, вищої 
освіти, науки та молоді. КЗ КОР «Центр 
творчості дітей та юнацтва Київщини», 
Білоцерківському будинку художньої творчості. 

-357'Яйректорам професійно-технічних та вищих 
н а в ч а л ь н и х  з а к л а д ів ,  д и р е к т о р а м  за к л ад ів  осв іти
обласної комунальної власності


