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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про
позашкільну освіту», позашкільна освіта нашого міста – це цілісна система, заснована
на ідеї розвитку особистості, цільового вибору, що загалом доповнює середню освіту.
Вона представлена трьома позашкільними установами: Хустська школа
мистецтв, Хустська дитячо-юнацька спортивна школа “Хуст - Нарцис” та Хустський
міський центр науково-технічної творчості учнівської молоді. Міському управлінню
освіти підпорядкований тільки ХМЦНТТУМ, який розпочав свою діяльність у 2007
році, а своїх перших вихованців прийняв у січні 2008 року. У 2009-2010 році при
навчальних закладах міста працювали 106 гуртків, якими охоплено 1810 школярів
(45%), у порівнянні з минулим 2008-2009 роком - 107 гуртків, в яких займалося 1924
учнів (49%). Відбулося зменшення охоплення гуртковою роботою учнів по
загальноосвітніх школах міста на 4%. Даний незначний спад зумовлений збільшенням
загальної кількості дітей шкільного віку на 3% - 4045 учнів у 2010 році, проти 3946 - у
2009, а мережа шкільних гуртків, в основному залишилась попередньою.
Позашкільну освіту в 2009-2010 навчальному році у 17 гуртках та секціях МАН
ХМЦНТТУМ здобували 310 вихованців, учнів міських шкіл, що на 15% більше, ніж у
минулому, 2008-2009 н.р. (у 13 гуртках - 205 вихованців).
У 2009-2010 навчальному році ХМЦНТТУМ започатковано проведення міського
фестивалю-змагань повітряних зміїв "Шаркань-шоу", який відбувся у жовтні 2009 року.
Заслуговує на увагу така форма методичної допомоги працівників Хустського міського
центру учнівської молоді, як проведення майстер-класу з декоративно-ужиткового
мистецтва ("Паперопластика") для вчителів трудового навчання, керівників гуртків
"Умілі руки", т.і., для вихователів дошкільних установ.
На даний час у 15 гуртках Центру здобувають позашкільну освіту 265 школярів
міських загальноосвітніх навчальних закладів та вищих навчальних закладів І-ІІ рівня
акредитації.
На базі Хустського міського центру науково-технічної творчості
учнівської молоді створено міську філію Малої академії наук, де в семи секціях за
напрямками роботи займаються 95 вихованців. Загалом у ХМЦНТТУМ у вільний від
уроків час знаходять заняття за інтересами 360 (9,7%) учнів міських навчальних
закладів, включаючи і дітей, які проживають у сільській місцевості (район
обслуговування НВК № 1 та Кірешської ЗОШ І ст.: с.Чертеж, с.Городилово, с.Кіреші).
У 2010 році за кошти державного бюджету ХМЦНТТУМ отримав 5 комп’ютерів на
суму 38 598 грн., проведено їх підключення до мережі Інтернет.
Урізноманітнює роботу позашкільного навчального закладу сумісна робота з
загальноосвітніми навчальними закладами міста.
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Значний обсяг повноважень в реалізації громадянами міста права на здобуття
позашкільної освіти покладається на місцеве самоврядування.
Швидкий розвиток ринкових відносин, конкуренція, вільний вибір освіти
зумовлюють зростання та значимість позашкільних навчальних закладів, як джерела
безперервної освіти для задоволення потреб учнівської молоді у професійному
самовизначенні та творчій самореалізації.
Свобода вибору та доступність є пріоритетом усіх напрямів та змісту
позашкільної освіти міста.
Однак у місті відсутні позашкільні заклади еколого-натуралістичного,
туристсько-краєзнавчого напрямків.
Залишається недостатнім фінансування позашкільного навчального закладу міста.
На даний час міською радою проведено капітальний ремонт топкової системи та
системи опалення ХМЦНТТУМ на загальну суму 47 371 грн., однак нагальною
залишається проблема капітального ремонту будівлі Центру та благоустрою його
території.
Позашкільна освіта, як складова безперервної освіти не зовсім відповідає
сучасним вимогам і потребує подальшого розвитку в освітній галузі міста.
2. МЕТА ПРОГРАМИ
Метою Програми розвитку позашкільної освіти у місті Хуст на 2011 - 2014 роки є
забезпечення вільного, творчого, інтелектуального, духовного розвитку дітей,
учнівської молоді, їх доступності до всіх форм та методів розвитку в системі
позашкільної освіти міста.
Згуртування зусиль педагогічних колективів позашкільних навчальних закладів
навколо пріоритетних напрямків роботи, які користуються попитом серед дітей та
підлітків міста.
Визначення рейтингових показників позашкільної освіти міста серед системи
роботи позашкільних навчальних закладів Закарпатської області.
Програма має визначити основні напрями діяльності органів виконавчої влади та
місцевого самоврядування щодо збереження та розвитку позашкільних навчальних
закладів. Вона повинна задовільнити інтереси дітей різних вікових категорій, спонукати
шкільні гурти на колективну творчу справу, яку відтворюють конкурсні проекти
екологічного, туристсько-краєзнавчого, народознавчого, естетичного, науковотехнічного та національного спрямування.
Програма зорієнтована на створення умов для розвитку творчо обдарованої
шкільної та учнівської молоді міста, популяризацію кращих надбань, заохочення
прогресивної сучасної шкільної молоді міста.
3. ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
3.1. Збереження та розвиток мережі позашкільних навчальних закладів, створення умов
та підтримка сучасних перспективних ініціатив учнівської молоді міста.
3.2.Створення системи запровадження кращого педагогічного досвіду в організації
позакласної, позашкільної освіти міста.
3.3.Узагальнення та оптимізація програмно-методичного розвитку
педагогічних
ініціатив.
3.4.Соціальний захист учасників навчально-виховного процесу в позашкільних
навчальних закладах.
3.5.
Посилення організаційно-координаційної та методично-забезпечуючої ролі
позашкільних навчальних закладів у розвитку позакласної навчально-виховної роботи.
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4.ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
Виконання Програми дасть можливість:
4.1. Підвищити якість та позитивні показники позашкільної освіти міста.
4.2. Запровадити випереджувальні педагогічні методики для згуртування школярів та
учнівської молоді навколо сучасних ініціатив, спрямованих
на виконання
колективних творчих справ органами учнівського самоврядування.
4.3. Удосконалити форми та методи роботи, спрямовані на виховання громадянської
активної позиції, особистого самовираження школярів та учнівської молоді,
заснованого на національних і патріотичних принципах, духовних цінностях.
4.4. Популяризація моделі сучасного розвитку позашкільної освіти міста на
основі
партнерських відносин з культурно-просвітницькими закладами міста.
5. РЕЗУЛЬТАТОМ ОЦІНЮВАННЯ ПРОГРАМИ Є:
5.1. Аналіз офіційних звітів.
5.2. Аналіз фото, - відео проекційної частини виконання Програми.
5.3. Моніторинг охоплення школярів та учнівської молоді, вихованців позашкільних
навчальних закладів.
5.4. Друковані тематичні поліграфічні видання та наочне рекламно- інформаційне
забезпечення виконання Програми.
5.5. Показники результативності школярів та учнівської молодої міста щодо участі в
обласних та Всеукраїнських конкурсних заходах на різних етапах: шкільному,
районному, міському.
6. ОБСЯГИ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ
Фінансування Програми здійснюється в межах асигнувань, передбачених
органами виконавчої влади, з місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених
законодавством (додаток до Програми).
Кошти спрямовуються на:
6.1. Оформлення та видання експериментальних посібників з позашкільної роботи, що
базується на сучасному, передовому педагогічному досвіді педагогічних працівників
позашкільних навчальних закладів, видання методичних вісників за результатами
комплексних експериментальних програм, презентацій кращих здобутків дитячих
творчих колективів Малої академії наук, видань дитячо-молодіжної газети
ХМЦНТТУМ.
6.2. Придбання грамот, подяк, вітальних листівок, запрошень.
6.3 Художньо-декоративне, наочне оформлення заходів.
6.4. Супровід учасників конкурсних
обласних та Всеукраїнських програм та
різноманітних масових заходів.
6.5. Заохочення школярів, переможців обласних, всеукраїнських та міжнародних
конкурсів, фестивалів, змагань та інших заходів відповідного рівня.
Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить __________гривень, за
рахунок місцевого бюджету.
Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час складання проекту
Державного бюджету України та місцевих бюджетів на відповідний рік у межах
видатків, передбачених головному розпорядникові бюджетних коштів, відповідальному
за виконання завдань та заходів Програми.
СЕКРЕТАР РАДИ

В.ЕРФАН
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Додаток 1
до Програми

ПАСПОРТ
міської цільової програми
“Розвиток позашкільної освіти м. Хуст у 2011-2014 роках”
1. Міська програма складена згідно з Концепцією Державної цільової соціальної
програми розвитку позашкільної освіти до 2014 року, схваленої
розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2009 р. N 1260 (1260-2009-р), Державною
Програмою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010
р. N 785.
2. Головний розпорядник коштів – управління освіти виконавчого комітету Хустської
міської ради.
3. Строк виконання Програми - 2010-2014 роки.
4. Прогнозні обсяги та джерела фінансування.
Джерела
фінансування

Обсяг
фінансування 2011
(грн.)

У тому числі за роками
2012
2013
2014

Державний бюджет
Місцевий бюджет
Інші джерела
Усього
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