
 «СУЧАСНА ОСВІТА. 

НОВІ КОНТЕКСТИ. 

НОВІ РІШЕННЯ» 

    2020-2021 навчальний рік видався не простим і не стандартним 

для педагогічних працівників, учнів та батьків. На жаль, світова 

пандемія,пов’язана із короновірусною інфекцією, внесла корективи 

і в освітянську галузь . Вимушене застосування дистанційного 

режиму навчання заставило нас опановувати нові освітні технології 

з використанням онлайн- порталів, веб- сервісів, месенджерів тощо. 

Наше завдання - зробити все, щоб діти хотіли навчатися, щоб їм 

було цікаво.  

        В 23 закладах загальної середньої освіти Барської міської ради 

навчається 4545 учнів. В 16 закладах дошкільної освіти виховується 

1268 дітей. 

    Фактична наповнюваність класів 15,97. Кількість класів 285 

Кількість педагогічних працівників 653 

Кількість обслуговуючого персоналу 364 чол. 

    В цьому році проведено 6 конкурсних відборів на заміщення 

вакантних посад директорів Ялтушківського закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів (директор Юрчишена Оксана 

Дмитрівна), Гулівського  закладу загальної середньої освіти І-ІІ 

ступенів- закладу дошкільної освіти (директор Микитюк 

Володимир Григорович), Івановецького закладу загальної середньої 

освіти І-ІІ ступенів (директор Пазюк Людмила Юріївна), 

Терешківського закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів 

(директор Горлей Юрій Валерійович), Барського закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів №4 (директор Савчук Микола 

Олександрович), Гармацького закладу загальної середньої освіти І-

ІІ ступенів ( директор Кадельчук Наталія Євгенівна). Конкурсні 

випробовування пройшли прозоро, з дотриманням правил та вимог 

чинного законодавства. 

Доступність освіти тісно пов’язана з можливостями 

регулярного безоплатного, стабільного і безпечного підвозу дітей. 



 Підвезення дітей здійснюється 11 шкільними автобусами та 4 

приватними перевізниками . Протягом 2020-2021 року здійснено 

ремонт  автобусів, замінено шини та акумулятори на суму 130 тис. 

грн. На належному рівні забезпечується передрейсовий технічний 

контроль шкільних автобусів, професійний рівень водіїв, які 

перевозять дітей. 

    Наявні рішення 8 сесії 8 скликання Барської міської ради від 

06.04.2021р. про реорганізацію закладів освіти у 2021 році: 

- закриття початкової школи в Піділноялтушківському ЗЗСО І 

ст..-ЗДО та реорганізацію закладу освіти в 

Підлісноялтушківський ЗДО. 

- об’єднання закладів загальної середньої освіти і закладів 

дошкільної освіти: 

- Івановецького ЗЗСО І-ІІ ст. та  Івановецького ЗДО та 

створення Івановецького ЗЗСО І-ІІ ст.- ЗДО 

- Кузьминецького ЗЗСО І-ІІ ст. та  Кузьминецького ЗДО 

створення Кузьминецького ЗЗСО І-ІІ ст.- ЗДО 

- Закриття 1 групи в Гармацькому ЗДО 

- Злиття початкових класів Митківського ЗЗСО І-ІІ ст.-ЗДО. 

За  2021 рік при проведені вказаної модернізації фактична 

економія становить 568 тис.грн  

      Рішенням 9 сесії 8 скликання Барської міської ради від 

06.05.2021р. проведено закриття груп продовженого дня: 

- Барський ЗЗСО І-ІІІ ст.№1 – 2 ставки; 

- Барський ліцей №2 – 3 ставки; 

- Барський ЗЗСО І-ІІІ ст.№3 – 2 ставки; 

- Барський ЗЗСО І-ІІІ ст.№4 – 2 ставки; 

- Войнашівський ЗЗСО І-ІІІ ст. – 2 ставки; 

В результаті закриття груп продовженого дня економія становить 

231 тис.грн.  

    Зміст дошкільної освіти органічно пов’язаний з ідеями Нової 

української школи: він забезпечує наступність між дошкільною та 

початковою освітою в умовах шкільної реформи. 



     Мережа дошкільної освіти Барської міської ради – це 14 закладів 

дошкільної освіти, в  яких виховується 995 дітей,   14 закладів 

загальної середньої освіти з дошкільними підрозділами – 273 

вихованці, що в  загальному становить 1268 дітей.  

  Виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти 

забезпечують 187 педагогів, які вибудовують траєкторію 

розвитку дошкілля в умовах реформування. 

     З метою покращення  матеріально- технічного забезпечення в 

ЗДО проведено ремонт  будівлі Барського ЗДО №8 (заміна вікон, 

дверей, утеплення фасадів) на суму 6 684 624 тис.грн. 

    Вже 4 рік поспіль отримуємо державну субвенцію першим 

класам для придбання меблів, дидактичного матеріалу, 

комп’ютерної техніки. Запровадження Нової української школи в 

громаді має позитивні досягнення та здобутки.  

     Для 29 перших класів, в яких буде навчатися 444 учні, в цьому 

році виділено субвенції 1 394 000 грн. плюс співфінансування 140 

тис.грн з місцевого бюджету.  

       У 2020-2021 навчальному році 11 клас закінчило 144 учня, 142 

з них взяли участь в ЗНО. На території Барської міської територіальної 

громади функціонували 3 центри тестування – Барський ЗЗСО №1, Барський 

ліцей №2, Барський ЗЗСО №4. 

Найбільше випускників взяло участь в ЗНО з української мови 

(142 учні), математики(128 учнів), історії України (84 

випускника). 

     Залишають бажати кращого результати з математики  та 

англ..мов.  

 

Накращі результати показали випускники Барського ліцею №2, 

Барського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ с.№4, 

Войнашівського ЗЗСО. 

       Приємно, що маємо 200 – бальника з біології. Ним став 

Шишкін Богдан випускник Барського закладу загальної середньої 

освіти І-ІІІ с.№4. 



       В цьому році ЗНО з англійської мови проходило на базі 

Барського ліцею №2. За кошти місцевого бюджету у сумі 60 

тис.грн  закуплено для проведення аудіювання 18 аудіоцентрів. 

   Фізичне виховання та формування  мотивації на здоровий 

спосіб життя є невід’ємною складовою освіти. В користуванні 

учнівської молоді, вчителів знаходиться – 11 cпортивних залів, 24 

приміщення для фізкультурно - оздоровчих  занять, 91  спортивний 

майданчик. В цьому році буде облаштовано спортивний майданчик 

із штучним покриттям в Ялтушківському ЗЗСО І-ІІІ ступенів за 

підтримки народного депутата Верховної ради України Ірини 

Борзової на суму 2,040 млн.грн. Планується придбання дитячих 

ігорових майданчиків для Гулівського ЗЗСО-ЗДО , 

Кузьминецького ЗЗСО-ЗДО, Луко-Барського ЗЗСО-ЗДО, 

Івановецького ЗЗСО-ЗДО при дошкільних підрозділах, 

Терешківського ЗДО на суму 1500,00  

Важливим  показником розвитку суспільства є гуманне, 

турботливе й милосердне ставлення до дітей з особливими 

потребами, які не мають змоги вести повноцінне життя. 

Інклюзивна, безбар`єрна  освіта дає змогу кожному учневі 

задовольнити свою потребу в розвитку та гарантує рівні права на 

здобуття освіти незалежно від соціального стану, фізичних і 

розумових здібностей. 

     На території Барської громади з 2018 року працює КУ 

«Інклюзивно- ресурсний центр» Барської міської ради. 

     За 2020-2021 навчальний рік до КУ «Інклюзивно-ресурсний 

центр» Барської міської ради  звернулось  239 дітей з особливими  

освітніми  потребами.  

          Проведено  168 комплексні психолого-педагогічних оцінки  

розвитку дитини. Центр  надає корекційно-розвиткові послуги 

(логопед, психолог, дефектолог, реабілітолог).  

            83 дитини регулярно  відвідували  корекційно-розвиткові 

заняття в центрі.   

2020-2021 навчального року  створено:  



- 37 інклюзивних класів,  в кожному  класі  введено ставку 

асистента вчителя;  

- 12 інклюзивних дошкільних груп, де введено ставку асистента 

вихователя. 

У 15 закладах загальної середньої освіти  створено інклюзивні 

класи та у 5 закладах  дошкільної освіти – інклюзивні групи. 

           На базі кожного інклюзивного закладу освіти має 

функціонувати  ресурсна кімната для роботи з дітьми з 

особливими освітніми  потребами.  На території Барської громади  

створено 7 ресурсних кімнат (мають бути в кожному закладі).    

Позашкільна освіта є одним з ключових пріоритетів розвитку 

індивідуальних здібностей та нахилів учнів, системної роботи з 

обдарованою молоддю.  

     В Барському міському центрі позашкільної роботи з дітьми та 

підлітками працює 29 гуртків, де займається 435 учнів. Гуртківці 

взяли участь в обласних та районних конкурсах «Проліски надії-

2021», «Охорона праці очима дітей» та інших. 

     Однією з кардинальних цілей визначених Національною 

стратегією розбудови безпечного і здорового освітнього 

середовища в Новій українські школі є розбудова системи 

здорового харчування, формування культури харчування та 

правильних харчових звичок. 

     Реформування системи шкільного харчування відбувається за 

ініціативи та під патронатом Першої леді України Олени 

Зеленської. Щодо впровадження нового порядку і норм харчування 

користуємося Постановою №305 від 24.03.2021р. 

Найважливіші кроки реформи – це здійснення змін на місцях: 

- Підготовка кухарів; 

- Проведення модернізації харчоблоків; 

- Проведення роз’яснювальної роботи з батьками; 

- Впровадження в закладах освіти системи безпечності та якості 

харчових продуктів, процесів виробництва НАССР; 

- Дієвої комунікації з постачальниками продуктів. 



     Серед новацій- складення чотиритижневого сезонного меню 

замість двотижневого, яке вже розроблено у нас за збірником 

Євгена Клопотенка. 

     Заклади загальної середньої освіти та дошкільні заклади освіти 

активно впроваджують новий порядок та норми харчування, 

систему НАССР. 

 

     Так в 2020-2021 н.р. відремонтовано усі харчоблоки  ЗЗСО та 

ЗДО. Зокрема, потужні ремонти зроблено в: 

- Барському ЗЗСО №1 

- Барському ЗЗСО №3 

- Барському ЗЗСО №4 

- Ялтушківському ЗЗСО І-ІІІ ст. 

    На матеріально- технічне забезпечення ЗЗСО використано 4 

млн. 76 тис.грн бюджетних коштів, 912 тис.грн позабюджетних. 

1. Розпочато капітальний ремонт з проведенням 

термомодернізації будівлі Барського ліцею №2 Барської 

міської ради по вул.Героїв Майдану 13 на суму 20 225,234 

грн. розпочато І чергу ( 6 796 500 грн), а саме ремонт 

харчоблоку, їдальні,  коридорів та внутрішньої вбиральні для 

дітей з особливими потребами. 

2. Більше одного мільйона гривень використано на усунення 

порушень протипожежної безпеки. Так, Барський ЗЗСО  №4 

став переможцем конкурсу «Спроможна школа для кращих 

результатів» з проектом «Система пожежної сигналізації, 

керування евакуюванням людей в частині сповіщення про 

пожежу та покажчиків напрямку евакуювання, пожежне 

спостереження» на суму 600 тис.грн. 

400 тис.грн використано на встановлення такої системи в 

Мигалівецькому ЗЗСО. 

Проведено ремонті роботи в класних кімнатах Митківського 

ЗЗСО на суму 250 тис.грн.  

На проведення водогону до школи та котельні Гармацького 

закладу загальної середньої освіти використано 42 тис.грн. 



У закладах освіти Барської міської ради встановлено вікон та 

дверей на суму 334 тис.грн. 

 В 23 закладах освіти наявні 21 котельня. 17 газових та 4 

твердопаливних, 9 ( це газові та твердопаливні), 4 заклади на 

пічному опалені- це Луко-барський ЗЗСО, Гулівський ЗЗСО, 

Комаровецький ЗЗСО, Кузьминецький ЗЗСО( виготовляється 

ПКД на  газову котельню) 

Обслуговування газових котелень проводить Барський 

машинобудівний завод. Укладено договір на рік на суму 882 

тис.грн.  

      В ЗДО 7 газових котелень, 9 котелень на твердому паливі. 

Разом із тим, у діяльності відділу освіти є багато важливих питань 

які потребують вирішення:  

1.Проведення оптимізації мережі закладів загальної середньої 

освіти. 

2. Модернізація шкільних їдалень та харчоблоків. 

3. Впровадження системи НАССР. 

4. Завершення заміни вікон, дверей в усіх школах на 

енергозберігаючі та розпочати роботу із заміни вікон в закладах 

дошкільної освіти. 

5. Придбання меблів для кабінетів та їдалень. 

6. Капітальний ремонт фасадів шкіл та ЗДО з їх утепленням. 

7. Заміна систем водопостачання та опалення. 

8. Огорожа шкільних територій. 

9. Придбання комп’ютерної техніки та комп’ютерних класів. 

10. Облаштування ігрових майданчиків та спортивних 

площадок при закладах освіти. 

11. Облаштування пришкільних територій закладів освіти 

тротуарною плиткою. 

12. Завершення капітального ремонту Комаровецького ЗЗСРО 

І-ІІІ ступенів-ЗДО 

13. Будівництво харчоблоку Войнашівського ЗЗСО І-ІІІ 

ступенів. 



14. Будівництво газової котельні Кузьминецького ЗЗСО І-ІІ 

ступенів. 

15. Ремонт приміщення дошкільного відділення   Луко-

Барського ЗЗСО І-ІІІ ступенів-ЗДО. 

16. Завершення ремонту даху в Балківському ЗЗСО І-ІІ 

ступенів-ЗДО 

17. Забезпечення засобами протипожежної безпеки заклади 

освіти Барської міської ради. 

     Основні вище перераховані здобутки   свідчать про потужність 

галузі. Усі досягнуті напрацювання в галузі освіти Барського 

району стали можливими завдяки глибокому розумінню та 

консолідації навколо всіх процесів керівництвом області та  району, 

депутатського корпусу Барської міської ради, Депутата Вінницької 

обласної ради Хом’яка Олександра Миколайовича, депутата 

Верховної ради Борзової Ірини Наумівни та батьківської спільноти. 

Найголовніша та найвідповідальніша наша мета- захистити та 

уберегти дітей, сформувати освічене, ерудоване, креативне 

суспільство майбутнього. 

     


