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УКРАЇНА
ЯРЕМЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сьоме скликання
тридцять третя сесія

РІШЕННЯ
від 19.09.2019

м.Яремче

№489-33/2019

Про створення групи подовженого
дня у Яремчанській ЗОШ І-ІІІ
ступенів №1 та Яремчанській ЗОШ
І-ІІІст. №2
Відповідно до ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», ст. 23, ст. 66 Закону України «Про освіту», ст.14 Закону України
«Про загальну середню освіту», наказу МОН України від 25.06.2018р. № 677
«Про затвердження Порядку створення груп подовженого дня у державних і
комунальних закладах загальної середньої освіти», з метою забезпечення
організації навчальної, виховної та пізнавальної діяльності учнів у другій
половині дня, формування в них ключових компетентностей, необхідних для
успішної життєдіяльності та самореалізації особистості, враховуючи
клопотання дирекцій Яремчанських шкіл, міська рада вирішила:
1.Створити з 01.10.2019 р. до 27.12.2019 р. у Яремчанській ЗОШ І-ІІІ
ступенів №1 групу подовженого дня для учнів 1-х класів. Харчування дітей в
групі подовженого дня проводити за рахунок батьківської плати.
2. Створити з 01.10.2019р. до 27.12.2019 р у Яремчанській ЗОШ І-ІІІст.
№2 групу продовженого дня для учнів 1-го та 2-х класів. Харчування дітей в
групі продовженого дня проводити за рахунок батьківської плати.
3. Зобов’язати дирекцію Яремчанської ЗОШ І-ІІІст. №1 та
Яремчанської ЗОШ І-ІІІст. №2 затвердити в установленому порядку та
погодити з управлінням освіти Положення по порядок зарахування дітей до
групи подовженого дня (врахувати, що підставою для зарахування дітей до
групи має бути довідка з місця роботи обох батьків або документ, що
підтверджує приналежність дітей до пільгових категорій, акт депутата тощо).
3.1.Оплату праці вихователям групи продовженого дня проводити за
рахунок освітньої субвенції в межах кошторисних призначень.
3.2. Управлінню освіти міськвиконкому (І.Онутчак) затвердити новий
штатний розпис Яремчанської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 та Яремчанської ЗОШ І-ІІІст.
№2 (зі змінами та доповненнями, включивши вихователів групи подовженого
дня).

4. Контроль за виконання даного рішення покласти на керуючого
справами міськвиконкому Олександра Шимка та начальника управління
освіти міськвиконкому Івана Онутчака.

Міський голова

Василь Онутчак

