Інформація
про освіту Дергачівського
району станом на 01.03.2016 року
Начальник відділу освіти – Колесникова Оксана Володимирівна
Дошкільна освіта
У районі функціонує 15 дошкільних навчальних закладів та 14 у складі
навчально-виховних комплексів, в них виховуються 2787 дітей. Дошкільною
освітою охоплено 89,6% від загальної кількості дітей віком від 3 до 6(7) років.
Продовжується оптимізація мережі дошкільних закладів.
Загальна середня освіта
У 2015/2016 навчальному році у районі функціонує 26 загальноосвітніх
навчальних закладів та дитячий будинок «З любов’ю – дитині», з них:
− загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів – 6;
− навчально-виховні комплекси – 14;
− гімназії – 2;
− ліцеї – 2;
− колегіуми – 1;
− вечірня (змінна) школа – 1.
Всього класів-комплектів – 376.
У загальноосвітніх навчальних закладах навчається 7910 учня.
Середня наповнюваність класів 21,03 уч/кл.
Позашкільна освіта
У районі працює 2 позашкільних навчальних заклади:
− Дергачівський Будинок дитячої та юнацької творчості;
− Дергачівська Дитячо-юнацька спортивна школа.
Позашкільною освітою охоплено 3517 дитини, що складає 46 % від загальної
кількості учнів.
З 2008 року діє Дергачівська районна молодіжна організація «Нове покоління
Дергачівщини».
Кадрове забезпечення
У загальноосвітніх навчальних закладах працює 624 педпрацівників та 279
вихователів ДНЗ.
Якісний склад педагогічних працівників: 56,6 % мають вищу та І
кваліфікаційну категорії.
Мають звання «Старший учитель» – 110 чоловік, «Учитель-методист» – 94
педагога.
− Почесні грамоти Міністерства освіти і науки України мають 88 чол.,
− знаком «Відмінник освіти України» нагороджено 49 чол.,
− нагрудним знаком «Василь Сухомлинський» – 10 чол.,
− нагрудним знаком «Софія Русова» – 2 чол.
Звання :
− «Заслужений працівник освіти України» – 1 чол.,

− «Заслужений вчитель України» – 2 чол.;
− «Заслужений працівник народної освіти Української РСР» – 1 чол.
Матеріально технічне забезпечення
В цьому році для підготовки до нового навчального року та роботи в
опалювальний період 2015 – 2016 років були залучені кошти районного бюджету:
- На проведення капітальних ремонтів у 5 навчальних закладах
- На проведення поточних ремонтів у 16 навчальних закладах
- У 13 закладах освіти замінено 143 віконних блоків на енергозберігаючі
За обласною Програмою розвитку освіти «Новий освітній простір
Харківщини» на 2014 - 2018 роки у 2015 році за кошти обласного бюджету
проведено капітальний ремонт спортивної зали Черкаськолозівської ЗОШ І-ІІІ
ступенів.
За обласною Програмою розвитку освіти «Новий освітній простір
Харківщини» на 2014 - 2018 роки у 2015 році для 16 навчальних закладів за кошти
обласного бюджету були придбані; спортивний інвентар, меблі, інвентар для
харчоблоків, дитячі майданчики та спортивні майданчики. Придбано пандус для
осіб з обмеженими можливостями у Дергачівську гімназію №3.
Комп’ютеризація та інформатизація закладів освіти
На сьогодні заклади освіти району мають у наявності 523 комп’ютери, які
встановлені за кошти з різних джерел фінансування. Всі навчальні заклади району
мають комп’ютерні класи, 10 закладів мають по 2 НКК, 4 ЗНЗ – 3 НКК,
Дергачівська гімназія №3 має 4 НКК.
Показник кількості учнів на один комп’ютер складає 15 учнів.
До мережі Інтернет підключено 26 ЗНЗ .
Організація харчування
У 2015/2016 навчальному році безкоштовним гарячим харчуванням охоплено
3460 учня 1-4 класів та 87 учнів 5-11 класів з числа пільгових категорій.
Вартість харчування учнів 1-4 класів та пільгової категорії складає 7 грн. 50
коп. і здійснюється за рахунок бюджету.
Підвіз учнів та вчителів до навчальних закладів
Для створення безпечних умов перевезення учнів та вчителів навчальних
закладів району відділом освіти райдержадміністрації за програмою «Шкільний
автобус» до початку 2015/2016 навчального року розроблено, погоджено та
затверджено 13 маршрутів руху шкільних автобусів. Підвозом забезпечено 509
учнів та 9 вчителів.
Фінансування освіти
Середня заробітна плата по Дергачівському району складає 3645,55 грн., у тому
числі вчителів – 3215,95 грн.
Вартість утримання 1-го учня загальноосвітньої школи в 2015 році – 11661 грн.
Вартість утримання 1-ї дитини в ДНЗ – 13698 грн.

