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ПОЯСНЮ ВАЛЬНА ЗАПИСКА
До проекту рішення “Про затвердження міської цільової програми «Прозора школа»
на 2017-2021 роки ”
Д инам ічний
розвиток суспільства, докорінні зміни
щодо ф інансової та
організаційної д ецентралізації в Україні ставлять нові виклики щодо розвитку громади
М аріуполя. В цьом у сенсі, особливої уваги потребує сфера загальної середньої освіти.
25 років сф ера с ередньої освіти М аріуполя знаходилась поза увагою органів місцевої
влади. Х ронічне недофінансування галузі, невдалий м енед ж м ент на рівні керівних органів
освіти та корупція призвели до занепаду галузі, втрати довіри з боку батьків, зм енш ення
поваги до вчителя та втрати престижу професії.
Спосіб навчання в сучасній школі не мотивує дітей до навчання. Учителі змушені
використовувати переваж но застарілі дидактичні засоби.
О світяни не м аю ть д остатньої м отивації до особистого та проф есійного зростання.
Через хронічне недофінансування сектору сьогодні адміністрації шкіл вимушені
покладатись на гроші батьківських фондів для підтримання шкіл у задовільному стані.
Гроші батьків йдуть не на покращ ення методології викладання та збільш ення комфорту
навчання, а на виріш ення поточних та оперативних господарських проблем закладів освіти.
Як результат, д овіра батьків до освіти та м ісцевої влади підірвана, галузь
знаходиться у занепаді, а маріупольські діти не отрим ую ть якісну освіту. Тому місто
отримує ш алений рівень міграції молодих лю дей та втрачає шанс на сталий розвиток за
рахунок виховання м айбутніх відповідальних та освічених містян.
Потрібна д окорін н а реформа, яка зупинить негативні тенденції, яка перетворить
маріупольську ш колу на важіль соціальної рівності та згуртованості, економічного
розвитку і конкурентоспром ож ності М аріуполя.
П роект рішення “ Про затвердж ення міської цільової програми «П розора школа» на 20172021 роки ” у разі прийняття дозволить провести кардинальні зміну у галузі освіти на
м ісцевому рівні та у підсумку підвищ ити не тільки якість освіти, а й відновить
взаємодовіру між освітянам и, владою та батьківською спільнотою
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ВИ РІШ И Л А :
1. Затвердити міську цільову програму «П розора школа» на 2017-2021
роки згідно з додатком.
2. Головним розпорядникам кош тів та розпорядникам кош тів нижчого
рівня (Д епартамент освіти М аріупольської міської ради, Д епартамент
інф орм аційних технологій М аріупольської міської ради, заклади ш кільної
освіти) при ф ормуванні міського бю джету та підготовці пропозицій щодо
внесення змін до нього передбачати кошти для виконання вищ езазначених
П рограмою заходів, виходячи з можливостей міського бюджету.
3. Головним розпорядникам забезпечити виконання Програми та
передбачати заходи щ одо її реалізації в перспективних та поточних планах
роботи.
4. Контроль за виконанням ріш ення покласти на П остійну комісію з питань
освіти і науки, духовності, м олодіж ної політики, справах сім ’ї, культури і
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виконавчих органів ради Сухову К.К.
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М іська цільова програма
"П розора школа" на 2017 - 2021 роки”

І. Загальні положення
Д инам ічний розвиток суспільства, докорінні зміни щ одо фінансової та
організаційної децентралізації в Україні ставлять нові виклики щодо розвитку
громади М аріуполя. В цьому сенсі, особливої уваги потребує сфера загальної
середньої освіти.
25 років сф ера середньої освіти М аріуполя знаходилась поза увагою
органів м ісцевої влади. Хронічне недоф інансування галузі, невдалий
менедж м ент на рівні керівних органів освіти та корупція призвели до занепаду
галузі, втрати довіри з боку батьків, зменш ення поваги до вчителя та втрати
престижу професії.
Спосіб навчання в сучасній ш колі не мотивує дітей до навчання. Учителі
змуш ені використовувати переваж но застарілі дидактичні засоби.
Освітяни не маю ть достатньої мотивації до особистого та професійного
зростання.
Через хронічне недофінансування сектору сьогодні адміністрації шкіл
вимуш ені покладатись на гроші батьківських фондів для підтримання шкіл у
задовільному стані. Грош і батьків йдуть не на покращ ення методології
викладання та збільш ення комфорту навчання, а на виріш ення поточних та
оперативних господарських проблем закладів освіти.
Я к результат, довіра батьків до освіти та місцевої влади підірвана, галузь
знаходиться у занепаді, а маріупольські діти не отрим ую ть якісну освіту. Тому
місто отримує ш алений рівень міграції молодих лю дей та втрачає шанс на
сталий розвиток за рахунок виховання майбутніх відповідальних та освічених
містян.
П отрібна докорінна реформа, яка зупинить негативні тенденції, яка
перетворить м аріупольську ш колу на важіль соціальної рівності та
згуртованості, економічного розвитку і конкурентоспром ож ності М аріуполя.

Мета Програми:
Реф ормування сфери загальної середньої освіти у м. М аріуполі повинно

призвести до відновлення довіри та взаємоповаги батьків, освітян та органів
влади; створення дійсно комф ортних умов для навчання дітей; відновлення
престиж у проф есії вчителя та мотивації освітян для особистого та професійного
зростання.

Основні принципи Програми:
-

П А РТ Н Е РС Т В О

-

П РО ЗО РІС ТЬ

"

СВ ІД О М ІС ТЬ

-

СО Ц ІА Л ЬН А В ІД П О В ІД А Л ЬН ІС ТЬ

-

Д О В ІРА

П ріоритетні завдання Програми:
- ф ормування правового, організаційного та контрольного механізмів, що
забезпечую ть підвищ ення якості середньої освіти у М аріуполі та комфорту її
отримання меш канцями;
- ф ормування системи ш кільного самоврядування задля максимального
залучення батьківської спільноти до освітнього процесу;
- впровадж ення електронних сервісів задля удосконалення системи освіти та
уникнення негативних явищ ~ проявів побутової корупції та інших можливих
зловж ивань в галузі освіти;
- розвиток систем комунікації та інф ормаційного спілкування для освітян та
батьківської спільноти;
- підтримка інновацій та інших ініціатив учнів, вчителів та керівництва закладів
освіти;
- відновлення взаємодовіри та налагодж ення ефективних механізмів співпраці
громади, робітників освіти та місцевої влади в галузі середньої освіти.
Д осягнення пріоритетних завдань планується виконати за рахунок
використання стратегій. Стратегії сприяю ть комф ортності навчального
процесу, посилю ю ть імідж школи як привабливого місця в очах батьків та
вчителів. С тратегії базую ться на реаліях М аріуполя та розроблені з метою
подолання кризи середньої освіти та переходу до розвитку до 2021 року. Як
окремо, так і разом вони утворять базис о б ’єднаного підходу до розвитку освіти
через встановлення чітких та надійних вказівок, намагання максимально
зменш ити негативні наслідки й слабкі сторони сучасної ш коли, посилити
позитивний досвід та оптимізувати вигоди сильних сторін та можливості
децентралізації держ авної влади в галузі освіти.
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О сновні стратегії П рограми:
- електронна школа (е-Школа).
М аксимальне запровадж ення електронних сервісів дозволить зменшити
фактор суб'єктивного
впливу у взаєм овідносинах адміністрація-вчительбатьки-дитина, запобігти корупції, сприяти обізнаності батьків про ш кільне
ж иття дитини, організувати позаш кільне дозвілля та забезпечити об'єктивне
оціню вання ф ункцію вання кож ної конкретної школи для визначення обсягу
ф інансування, спростити впровадж ення мотиваційного премію вання вчителів.
- фінансова прозорість. Створення єдиної, для всіх ш кільних закладів,
системи обчислення витрат, актуалізації, висвітлення бю джетних витрат на
школи, ріш ень батьківських комітетів щодо ф інансування тих чи інших
ш кільних потреб та проектів, звітів обох сторін правовідносин щодо фактичних
витрат, дозволить не тільки відновити довіру мІстян. Така система дозволить
відновити реальний діалог між батьками та владою та буде сприяти зростанню
ефективності спільних витрат на освіту.
- шкільне самоврядування. На сьогодні фактично не існує законодавчої
або норм ативної бази, яка б чітко регулю вала ш кільне самоврядування. Навіть
легалізовані батьківські ради не мають належ ного ю ридичного статусу для
впливу на процес організації навчання або ф ункцію вання закладів освіти. На
жаль, існую ть непоодинокі випадки, коли адм іністрація шкіл або не залучає у
повному обсязі батьків до ж иття шкіл, або маніпулю є батьківськими радами
задля досягнення власної мети. Така ситуація знищ ує довіру батьків,
перетворю є батьківські ради на керований або ф ормальний орган. Крім того,
безпосередньо вчителів, які адміністративно залежні від керівництва школи та
представників м іської влади, взагалі «відрізано» від процесу керівництва та
інформування про реалії ш кільного життя. Законодавство України щодо
місцевого самоврядування надає мож ливість запровадити систему ш кільного
сам оврядування у місті без необхідності додаткового узгодж ення з М іносвіти.
П ропонується скористатися цією можливістю та запровадити основи шкільного
сам оврядування у вигляді спостереж них рад;
- мотивація освітян. Ж одні зміни у сфері освіти не призведуть до
реального результату без підвищ ення мотивації освітян. Саме відновлення
престижу професії, соціального статусу та запровадж ення внутріш ньої
конкуренції між вчителями повинні стати запорукою успіху реформування та
сталого розвитку галузі освіти. Окрім того, є великий попит суспільства на
молодих, креативних вчителів. Але низькій рівень заробітної плати та побутові
проблеми не мотивую ть молодих спеціалістів до роботи в сфері освіти. Д ію че
законодавство не дає права органам місцевого сам оврядування на підвищ ення
заробітної плати освітянам, але не обмежує у праві запровадж ення мотивую чих
премій та інш их доплат стимулю ю чого характеру. М істо має достатньо
мож ливостей для запровадж ення механізму стимулю вання вчителів.

З

П рограм а дозволить послідовно, комплексно і системно, відповідно до
чинного законодавства, узагальнити позитивний досвід щ одо реформування
галузі середньої освіти.
Ф інансування заходів щодо виконання Програми здійсню ватиметься за
рахунок кош тів міського бю джету та з залученням інш их, не заборонених
законодавством, дж ерел фінансування.
Видатки на виконання заходів П рограми щороку будуть передбачатися
при ф ормуванні показників міського бю дж ету та при його уточненні, виходячи
з наявних ф інансових можливостей.
З м етою систем ного аналізу реалізації П рограм и проводитиметься
щ орічний м оніторинг виконання передбачених заходів.
О чікуваний результат виконання Програми:
П ідвищ ення якості освіти та комфорту освітнього процесу, як для учнів,
так і робітників галузі освіти, відновлення довіри до галузі та взаємоповаги
батьків, освітян та органів влади, створення дійсно комфортних умов для
навчання дітей; відновлення престижу проф есії вчителя та мотивації освітян
для особистого та проф есійного зростання.
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І

ЗАХО ДИ
міської цільової програми "Прозора школа" на 2017 - 2021 роки
В рамках стратегії е-Ш кола:
1. С творення потуж ного сайту Д епартаменту освіти М аріуполя з
реєстрацією оф іційного домену згідно з законом та розташ ування його на
захищ еному від несанкціонованого доступу майданчику. Використання цього
сайту, як бази для усіх навчальних та дош кільних закладів, підпорядкованих
Д епартаменту освіти М аріуполя для відображ ення інформації:
- електроні черги;
- рейтинги шкіл, вчителів та викладачів;
- бази даних “Єдине дозвілля” ;
- розділ «П розоре фінансування»;
- розділ краудфандингу.
2. Запровадж ення системи електронного вступу до загальноосвітніх шкіл
М аріуполя:
- електрона реєстрація (електрона черга)
мож ливістю вказувати бажану ш колу та викладача;

на

вступ

до

школи

з

- ф ормування електронних рейтингів шкіл та вчителів на підставі даних,
вказаних
батьками
при
реєстрації,
задля
персоніфікації
подальш их
мотиваційних заходів.
3. Запровадж ення електронної системи бази даних «Єдине дозвілля».
Інф ормаційний онлайн ресурс Д епартаменту освіти буде єдиною базою даних
про наявність секцій, додаткових занять та інш их заходів організації
позаш кільного дозвілля
ш колярів. База даних буде містити графік
позаш кільних занять, інф ормацію про наявність вільних місць та контактні дані
організатора занять по всіх ш кільних закладах у місті.
4. Запровадж ення системи електронного рейтингу закладів освіти та
вчителів. Використання єдиної електронної інформаційно-аналітичної бази
даних дозволить проводити незалежне та об'єктивне ф ормування рейтингів:
- вчителів початкової ш коли на підставі наданих заявок батьків на вступ
до шкіл;
- вчителів за результатами конфіденціальних опитувань батьків та дітей
щ одо рівня знань, якості занять та інше;
- ш кіл для подальш ого розподілу ф інансування за принципом «гроші
йдуть за дитиною » на підставі рейтингів вчителів та з урахуванням результатів
ЗНО.
В рамках стратегії “Фінансова прозорість":
1. Запровадж ення у закладах освіти системи “П розоре інф ормування” :
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1.1. встановлення інф ормаційно-аналітичних стендів у навчальних
закладах та створення спеціального розділу на сайті Д епартаменту освіти, де
буде систем атичне оприлю днення повної детальної інф ормації щодо:
- наданих бю дж етних запитів про господарчі та методичні потреби
кожного закладу освіти у поточному бю дж етному році за пріоритетністю
витрат;
- затвердж еного фінансування з бю дж етів усіх рівнів бю джетних запитів
протягом бю дж етного року;
- ріш ень батьківської ради щодо ф інансування окремих потреб закладу
освіти, які не ф інансую ться або частково фінансую ться з бю джетів усіх рівнів;
- стан фінансування закладів освіти за рахунок грош ей батьківських рад;
2. Запровадж ення розподілу бю дж етних витрат за принципом “Грош і
йдуть за ди ти ною ” :
- проведення до 01.01.2019 р. розрахунку витрат на одного учня
(планові/фактичні). О кремо, з розрахунку треба виклю чити витрати, що є
мінім ально необхідним и для підтримки вже існую чих ш кіл у робочому стані.
Н адалі, на розрахункову суму витрат на одного учня, надати грош овий
сертиф ікат гарантованого утримання дитини;
- експерим ентально застосувати принцип «грош ового сертифікату
гарантованого утрим ання дитини». Н а розрахункову суму витрат на одного
учня, надати грош овий сертифікат гарантованого утримання дитини.
С ертиф ікат надається кожному перш окласнику. П одальш е фінансування шкіл
здійсню вати відповідно отриманих ш колою сертиф ікатів при вступі, а щодо
дітей, що вступили до школи до введення сертиф ікатів - відповідно до
процентного розподілу виданих сертифікатів до повного заміщ ення дітей. За
таким принципом ш коли, що маю ть кращ ій рівень навчання, отримаю ть більш у
бю дж етну підтримку та більш е мож ливостей для розвитку.
3. На
базі
єдиного
інф ормаційно-аналітичного
інтернет-порталу
Д епартаменту освіти запустити краудф андингову платформу (платформу
добровільного збору пож ертв на конкретні проекти у галузі освіти) для
отримання добровільної ф інансової допомоги освітнім проектам.
4. Запровадж ення грантової підтримки за рахунок коштів місцевого
бю джету м. М аріуполя конкретних проектів в галузі освіти, спрямованих на
покращ ення м етодології викладання та запровадж ення інновацій в галузі
середньої освіти.
В рамках стратегії “Ш кільне самоврядування” :
1. Ф ормування “С постереж ної ради” Д епартаменту освіти до 2018 року.
2. Ф орм ування “С постереж них рад” закладів середньої освіти до 2021
року.
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Довідково:
Спостережна рада - це колективний орган шкільного самоврядування,
який шляхом голосування обирає шляхи розвитку, пріоритети витрат, надає
оцінку шкільним подіям та вирішує питання щодо позашкільного дозвілля та
організації позааудиторних освітніх майданчиків.
Спостережна

рада

утворюється

з

числа

батьків

або

членів

батьківської ради, вчителів та представників міської влади за пропорцією
30/30/30 задля виключення можливості одностайного впливу будь-якої групи.
При

цьому,

адміністрагця

шкільного

закладу

не має

право

голосу у

спостережно ї раді.
Спостережна рада вирішує будь-які питання щодо:
- фінансування проектів, витрат та потреб школи за рахунок
батьківських грошей; необхідності існування закладів позашкільного дозвілля;
- організації командоутворюючих заходів; пропонує та узгоджує
отримання грантового фінансування, що потребує фінансової або
організагцйноїучасті батьків;
- звітує перед батьками щодо витрат на потребу школи;
- надає пропозиції гцодо впровадження нових методик навчання, освітніх
проектів та вирішує всі інші питання щодо взаємовідносин батьки-вчителішкола.
Окрім того, спостереоісна рада має бути наділена повно важенням и
щодо подання пропозицій з огцнки поведінки та результатів роботи
адміністрації школи та окремих вчителів. Такі питання вирішуються шляхом
таєхшого голосування задля запобігання можливих негативних наслідків для
учасників процесу.

В рамках стратегії “ М отивація освітян":

1.
Запровадж ення
системи
номінаційних
виплат
стимулю ю чо
характеру:
- за напрямком роботи (початкова ш кола, середня ш кола);
- за стаж ем роботи (до 3 років, від 3 до 7 років, від 7 до 10 років, понад
10 років);
- за предметом, що викладається (гуманітарні предмети; точні науки;
мовне навчання; інші предмети).

Довідково:
За коленою категорію відповідно до бюдлеетного планування
встановити кількість номінантів, суму виплати, рейтингові (кваліфікаційні)
вимоги. Відбір номінантів та переможців проводити за результатами
1

складених
автоматичних
рейтингів
з
урахуванням
результатів
конфіденціальних опитувань (стратегія 1) та подання спостереженої ради
(стратегія 3), Перемооісці гцосеместрово обираються шляхом автоматичної
обробки даних без втручання ззовні.
2. Розробка та впровадж ення з 2018 року програми соціальної підтримки
“М олодий вчитель” . М ета програми - зробити М аріуполь найпривабливіш им
містом для початку кар'єри молодого вчителя. О сновна концепція програми:
- на базі наявної комунальної власності ж итлового фонду зарезервувати
ж итлову нерухомість в якості служ бового ж итла для молодих спеціалістів;
- запровадити спеціальний фонд задля доплат стимулю ю чого характеру
для молодих спеціалістів;
- щ орічно проводити “headhunter” кампанію з пош уку та укладання
трудових угод з перспективними випускниками педагогічних ВУЗів, які
підпадаю ть під програму соціальної підтримки «М олодий вчитель».
3. Запровадж ення

з другого

півріччя

2017

р.

програми Проектного

фінансування. Запровадити практику подання та захисту проекту в сфері освіти
з викладання конкретного предмету. Кож ен вчитель має право раз на рік надати
на конкурс, запровадж ений М аріупольською міською радою, проект, який
створю є певну цінність для учнів, запровадж ує креативні або інноваційні
методи

викладання

та

мож е

масш табуватись

у

подальш ому.

С кладовою

проекту, що потребує ф інансування, може бути оплата за його впровадження,
але не більш е 20 відсотків від кош торису проекту.
П еремож ці обираю ться ш ляхом відкритого голосування на інформаційноаналітичному порталі. У голосуванні приймаю ть участь громада (враховується
за два сукупних бали), громадські утворення при Д епартаменті освіти (один
сукупний бал), освітяни міста (один сукупний бал) та П остійна комісія міської
ради з питань освіти і науки, духовності, м олодіж ної політики, справах сім'ї,
культури

і

спорту

(один

сукупний

бал).

За

результатом

голосування

Д епартаментом освіти (або автом атично програмними засобами) складається
рейтингова таблиця перемож ців та під ф інансування підпадаю ть усі проекти,
починаю чи з перемож ця, на які вистачає запланованих на конкурс в цілому
грошей.

С екретар м іської ради

С.Г. М ахсма
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