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Відокремлений підрозділ 

Малозахаринська філія І-го ступеню

“Солонянська СЗШ№1 І-ІІІ ст.” (опорний  заклад)

Є:

Школа І-го ст.: 4 учні

ДНЗ: 7 вихованців

ПЕРСПЕКТИВА: Створення НВК філія І ступеню—ДНЗ



Мережа відокремленого підрозділу 

Малозахаринська філія І-го ступеню

“Солонянська СЗШ№1 І-ІІІ ст.” (опорний  заклад)



Працівники  відокремленого підрозділу 

Малозахаринська філія І-го ступеню

“Солонянська СЗШ№1 І-ІІІ ст.” (опорний  заклад)

Примітка: скорочення посади завідуючої

ДНЗ (переведення завідуючої ДНЗ на посаду

вчителя початкових класів)



Відокремлений підрозділ 

Василівська  філія І-ІІ ступенів 

Є:    філія І-ІІ ступенів з пришкільним інтернатом

ПЕРСПЕКТИВА: філія І-ІІ ступенів 

Контингент інтернатної групи: 10 учнів, з них

закінчують

 9 кл. – 2 учня

 11 кл. – 1 учень

Продовжують навчання в ЗНЗ - 7 учнів:
1 учень – в ЗНЗ Солонянського району (Сурсько-Михайлівська

СЗШ);

 6 учнів – в ЗНЗ Солонянської селищної ради, з них:
 3 дитини з с.Малозахарине і с.Сонячне,

 2 дитини з с.Василівка;

 1 дитина з смт Солоне



Працівники пришкільного інтернату:
Вихователі– 2,5 ставки (основні працівники філії, які працюють сумісниками в
пришкільному інтернаті) та обслуговуючий персонал. Всього 10 ставок.
Фонд заробітної плати з бюджету селищної ради: 27 447, 27 грн на місяць.
Вартість харчування на 1 дитину 50 грн.

ПРИМІТКА: Буде додатково введено посаду двірника

Відокремлений підрозділ 

Василівська  філія І-ІІ ступенів 

Посада Ставка Подальше працевлаштування

Вихователь  інтернату 1,5 Не потребують працевлаштування  (сумісники)

Помічник вихователя  1

Прибиральник  службових 

приміщень

1 скорочення

Кухар 1 скорочення

Кухар 0,5 0,5 ст. кухаря в філії

Підсобний робітник 1 скорочення 

Комірник 0,5 0,5 ст. посади комірника в філії

Машиніст по пранню 1 Переведення на посаду двірника у філію

Помічник вихователя 2 пенсіонер 

Сестра медична 0,5 пенсіонер

Всього 10 5 працівників  підлягають скороченню



КЗО “Солонянська СЗШ№2 І-ІІІ ступенів” 

Є: школа І-ІІІ ступенів 

ПЕРСПЕКТИВА: школа І-ІІ ступенів

Динаміка набору учнів 9 класів

в Солонянську СЗШ№2

Динаміка набору учнів 9 класів 

в Солонянську СЗШ№1

Набір учнів 10 класів в Солонянську СЗШ№1 та Солонянську СЗШ№2 

у відсотковому співвідношенні



КЗО “Солонянська СЗШ№2 І-ІІІ ступенів” 

Категорія 

працівників

Кількість 

працівників з 10 

класом

Кількість 

працівників 

без 10 класу

Педпрацівники 23 23

Педпрацівники з 

неповним 

навантаженням
4 4

Обслуговуючий 

персонал

Без змін



КЗО “Солонянська середня загальноосвітня школа №1 І-ІІІ ступенів” 

(опорний заклад) Солонянської селищної ради Дніпропетровської 

області

Покращення матеріальної бази 

2016 рік—6 168 412 грн

Бюджет селищної ради

2 165 738 грн

Освітня субвенція

4 002 674 грн



КЗО “Солонянська середня загальноосвітня школа №1 І-ІІІ 

ступенів” (опорний заклад) Солонянської селищної ради 

Дніпропетровської області

Планове покращення матеріальної бази  
на 2017 рік:

Субвенція №1  

28 000 000 грн
(капітальний ремонт закладу):

Субвенція №2:

6 500 080 грн

(покращення матеріальної 

бази):

 навчальні цифрові 

вимірювальні комплекти для 

вчителя та учнів в кабінети 

фізики та біології;

 обладнання навчальних 

кабінетів (фізика, біологія, 

хімія, географія, хімія і т.п.);

 лазерний тир;

 інтерактивні комплекси і 

т.д.



КЗО “Солонянська середня загальноосвітня школа №1 І-ІІІ 

ступенів” (опорний заклад) Солонянської селищної ради 

Дніпропетровської області

На базі шкіл Солонянської

громади працюють 13 гуртків від

ЦДЮТ, в яких задіяні 255 дітей

(17 груп), та 9 шкільних гуртків, в

яких задіяні 135 учнів.

У секціях дитячо-юнацької

спортивної школи на базі

загальноосвітніх закладів громади

займаються 143 дитини в 12-ти

групах з 5-ти спортивних секцій

(футбол, волейбол, тхеквондо,

дзюдо, легка атлетика)

На базі опорного закладу та 3-ох філій діють 16 гуртків (шкільні та від
ЦДЮТ), в яких за сумісництвом працюють 24 педпрацівники ЗНЗ Солонянської
ОТГ
Перспектива: реорганізація КЗО “Солонянська СЗШ№1 І-ІІІ ст.” (опорний заклад)
в КЗО НВК “Солонянська СЗШ№1 І-ІІІ ст.– позашкільний заклад”. (опорний
заклад). Введення посади методиста та керівників гуртків в штатний розпис
закладу.



Дякуємо за увагу!


