УКРАЇНА

ОЛЕВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації
від 21.09.2011 року № 238

Про затвердження мережі дошкільних,
позашкільних навчальних закладів,
загальноосвітніх навчальних закладів,
класів, учнів та дітей у них на 2011-2012
навчальний рік.

На виконання ст. 53 Конституції України, ст. 3, 4, 14, 18, 36, 39, 61
Закону України "Про освіту", ст. 2, 4, 14, 43 Закону України "Про загальну
середню освіту", ст. 16, 37, 39 Закону України "Про позашкільну освіту", у
відповідності до наказу Міністерства освіти та науки України від 20.12.2002
року №732 "Про затвердження Положення про індивідуальну форму
навчання в загальноосвітніх навчальних закладах", з метою забезпечення
права громадян на повну загальну середню освіту, дошкільну та позашкільну
освіту:
Затвердити мережу дошкільних, позашкільних навчальних закладів,
загальноосвітніх навчальних закладів, класів, учнів та дітей у них на
2011-2012 навчальний рік (додатки №1, 2).
2. Начальнику фінансового управління райдержадміністрації (Козловець
Т.М.) забезпечити фінансування Дружбівського навчально-виховного
комплексу, загальноосвітніх навчальних закладів району на 2011- 2012
навчальний рік.
3. Розпорядження винести на розгляд та затвердження сесії районної ради.
1.

Перший заступник голови
районної державної адміністрації

Г.В.Мельник

«Погоджено»
Голова районної ради

М.А.Харченко

Додаток № 1
до розпорядження голови
районної державної адміністрації
від 21.09.2011 року № 238

МЕРЕЖА
загальноосвітніх навчальних закладів, класів та учнів Олевського району
на 2011-2012 навчальний рік
Всього гімназій
1
в них класів
24
класо-комплектів
24
учнів
573
Всього навчально-виховних комплексів
1
в них класів
11
класо-комплектів
11
учнів
82
Всього загальноосвітніх шкіл
40
в них класів
332
класо-комплектів
332
Всього учнів
5520
В т.ч. у міській місцевості:
гімназій
1
в них класів
24
класо-комплектів
24
учнів
573
Всього навчально-виховних комплексів
1
в них класів
11
класо-комплектів
11
учнів
82
загальноосвітніх шкіл
6
класів
82
класо-комплектів
82
учнів
1378
У сільській місцевості:
загальноосвітніх шкіл
34
класів
250
класо-комплектів
250
учнів
3487
Міжшкільних навчально-виробничих комбінатів
2
у них учнів
456
Центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді
1
у них вихованців
791
Керівник апарату
райдержадміністрації

С.О.Павлюк

Додаток № 2
до розпорядження голови
районної державної адміністрації
від 21.09.2011 року № 238

МЕРЕЖА
дитячих дошкільних установ та дітей Олевського району
на 2010-2011 навчальний рік
Всього дитячих дошкільних установ
31
місто
5
селище
5
село
21
В них кількість місць
1603
місто
864
село
739
В них груп
61
місто
23
селище
7
село
31
В них дітей всього
1748
місто
602
селище
204
село
942
ясельного віку
426
місто
195
селище
37
село
191
дошкільного віку
1322
місто
407
селище
173
село
742
1. Білокоровицький яслі-сад № 14 «Ромашка»
- 70 дітей;
2. Варварівський яслі-сад № 12 «Барвінок» 2 групи
- 63 дитини;
3. Корощинський яслі-сад № 31 «Сонечко» 2 групи
- 30 дітей;
4. Жубровицький яслі-сад № 15 «Чебурашка» 3 групи - 94 дитини;
5. Зольнянський яслі-сад № 25 «Чебурашка» 1 група
- 21 дитина;
6. Зубковицький яслі-сад № 23 «Малятко» 2 групи
- 52 дитини;
7. Радовельський яслі-сад № 20 «Струмочок» 3 групи
- 69 дітей;
8. Тепеницький яслі-сад № 24 «Віночок» 2 групи
- 60 дітей;
9. Хмелівський сад № 32 «Лісова казка» 1 група
- 20 дітей;
10. Юрівський яслі-сад № 35 «Пролісок» 1 група
- 29 дітей;
11. Олевський яслі-сад № 1 «Зірочка» 6 груп
-183 дитини;
12. Олевський яслі-сад № 2 «Малятко» 3 групи
- 94 дитини;
13. Олевський яслі-сад № 10 «Струмочок» 3 групи
- 83 дитини;
14. Олевський яслі-сад № 13 3 групи
- 72 дитини;

Олевський яслі-сад № 19 «Сонечко» 7 груп
Дошкільний підрозділ Дружбівського НВК 1 група
Н.Озерянський яслі-сад № 6 «Ластівка»
Бучманівський яслі-сад № 4
Н.Білокоровицький яслі-сад № 3 «Сонечко» 3 групи
Н.Білокоровицький яслі-сад № 21
Кам’янський яслі-сад № 9
Лопатицький яслі-сад № 18
Сущанський малокомплектний д/з
Копищенський малокомплектний д/з
Стовпинський малокомплектний д/з
Кишинський малокомплектний д/з
Комсомольський малокомплектний д/з
Замисловицький малокомплектний д/з
29.Майданський малокомплектний д/з
30.Жовтневий малокомплектний д/з
31.Майдан-Копищенський малокомплектний д/з
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Керівник апарату
райдержадміністрації

- 170 дітей;
- 28 дітей;
- 23 дитини;
- 25 дітей
- 89 дітей;
- 39 дітей;
- 49 дітей;
- 81 дитина
- 45 дітей;
- 47 дітей;
- 35 дітей;
- 37 дітей;
- 36 дітей;
- 30 дітей;
- 26 дітей;
- 31 дитина;
- 17 дітей.

С.О.Павлюк

