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Про районну Програму підтримки
та розвитку приватного ліцею з
гуманітарним та природничим
профілем с.Великі Береги
на 2011-2015 роки
Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Районну Програму підтримки та розвитку приватного ліцею з
гуманітарним та природничим профілем с.Великі Береги на 2011-2015 роки
затвердити (додається).
2. Районній державній адміністрації забезпечити виконання заходів з
реалізації Програми та забезпечити їх належне фінансування.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого
заступника голови районної державної адміністрації Медвідя С.В. та постійну
комісію районної ради з питань освіти, культури, спорту та проблем молоді
(Гладун О.В.).

Голова ради

А.А.Бігарі

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення районної ради
від«25»__02__2011р. № 66

РАЙОННА ПРОГРАМА
підтримки та розвитку приватного ліцею з гуманітарним та природничим
профілем с.Великі Береги на 2011-2015 роки
1. Загальні положення
Ліцей з гуманітарним та природничим профілем с.В.Береги здійснює
свою діяльність відповідно до Конституції України, чинного законодавства, у
тому числі Закону України «Про освіту», Положення про середній
загальноосвітній навчально-виховний заклад, власного статуту. Засновником
навчального закладу є Благодійний Фонд Управління Закарпатської
Реформатської Церкви.
Головним завданням ліцею є створення умов для здобуття загальної
середньої освіти понад державний освітній мінімум, виховання учнів на
загальнолюдських цінностях у дусі християнської моралі, розвиток природних
позитивних нахилів, здібностей і обдарованостей.
2. Мета Програми
Метою Програми є забезпечення фінансування приватного навчального
закладу, діяльність якого спрямована на формування якісної приватної освіти,
що відповідає вимогам сьогодення, освітнім потребам населення, а також
держави з максимальним використанням можливостей місцевої громади.
3. Завдання Програми
Виконання Програми передбачає співучасть органів місцевого
самоврядування у фінансуванні діяльності приватного ліцею. У ході реалізації
програми планується:
створити умови функціонування приватного загальноосвітнього закладу;
розробити механізм фінансування приватної освіти.
4. Очікувані результати та ефективність Програми
Виконання Програми дасть змогу підвищити якість освітніх послуг
відповідно до потреб району, задовольнити різнобічні освітні потреби і запити
обдарованих учнів, створити умови для функціонування приватного
навчального закладу.
Виконання основних завдань і заходів Програми забезпечить:
надання освітніх послуг з урахуванням запитів місцевої громади на рівні
світових стандартів;
рівний доступ до якісної освіти;
підтримку функціонування високопрофесійних педагогічних колективів
приватних шкіл;
забезпечення робочими місцями 42 громадян району;
апробацію інноваційних освітніх програм, що відповідатимуть запитам
місцевої громади;
інтеграцію дітей з особливими потребами в загальноосвітні заклади;

надання освітніх і соціальних послуг дітям із малозабезпечених сімей та
сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах.
5. Фінансове забезпечення
Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів, виділених
на цю програму з районного бюджету в сумі тисяч гривень.
6. Заходи виконання Програми
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