УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 25.04.03 № 86

м.Ужгород

Про мережу установ освіти м. Ужгорода
у 2003/2004 навчальному році
Розглянувши пропозиції відділу освіти міської ради на підставі
узагальнених
статистичних
звітів
керівників
загальноосвітніх
навчально-виховних та дошкільних навчальних закладів, керуючись
Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту" та
Національною доктриною розвитку освіти на 2002-2008 роки,
виконком міської ради ВИРІШИВ:
Затвердити у місті Ужгороді 51 установу освіти:
1. 30 загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів, а саме :
1.1. Три загальноосвітні школи І-ІІ ступенів з українською мовою
навчання, а саме: ЗОШ №№ 13 ,14,18. Зокрема, у ЗОШ № 13,14
відкрито класи вирівнювання для учнів 2-4-х класів.
1.2. Одинадцять загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів з українською
мовою навчання, а саме: ЗОШ № 1 ім.Т.Г.Шевченка, ЗОШ №5, ЗОШ
№ 6 ім. В.С. Гренджі-Донського, ЗОШ № 7,8,12,15,16,17,19,20, ЗОШ
№ 1 ім.Т.Г.Шевченка з поглибленим вивченням англійської мови, ЗОШ
№5 -з поглибленим вивченням англійської та французької мов, ЗОШ
№ 19 - з профільним вивченням із 5-го класу окремих предметів.
1.3. Дві загальноосвітні школи з українською та російською
мовами навчання: ЗОШ № 9,11, з яких ЗОШ № 11 проводить
допрофесійну підготовку з автосправи для учнів 10-их та 11-их класів.
1.4. Дві загальноосвітні школи І-ІІІ ступенів з російською мовою
навчання, а саме: ЗОШ №№ 3,4, з яких ЗОШ № 3 - з поглибленим
вивченням англійської мови.
1.5. Одну загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів з угорською
мовою навчання, а саме: ЗОШ № 10 ім. Дойко Габора.
1.6. Чотири загальноосвітні школи нового типу, а саме:
- АНВК;
гімназія
з
фізико-математичним,
еколого-природничим,
гуманітарним профілями навчання;
- ліцей з фізико-математичним, хіміко-біологічним, гуманітарним
(правознавчим) профілями навчання;
- НВК "Гранд", до складу якого входить дошкільний навчальний
заклад та школа І-ІІ ступенів з поглибленим вивченням іноземної мови,

економіки та інформатики.
1.7. Одну школу для дорослих з українською мовою навчання, а
саме:
вечірню ІІ-ІІІ ступенів з очною і заочною формами навчання, при
якій працює 1 група ( 9-ий клас) та 4 класи, 3 групи для осіб з вадами
слуху, функціонує консультпункт для молоді ромської національності
при ЗОШ №14 ( 2 групи і 1 клас).
1.8. Затвердити шість навчально-виховних комплексів з
поглибленим вивченням іноземної мови типу "дошкільний заклад школа 1-го ступеня", а саме:
- НВК "Ялинка";
- НВК "Дзвіночок";
- НВК "Радість";
- НВК "Пролісок"
- НВК "Дивосвіт"
- НВК "Первоцвіт’.
2. Затвердити 630 класів з наповнюваністю 17031 учень (додаток
1), в яких зокрема:
- 8 перших класів для учнів-шестирічок на базі ДНЗ
№1,15,19,30,31,42;
- 2 другі класи на базі ДНЗ №1 та 31;
- 4 початкові класи із словацькою мовою навчання та три класи (5-7
кл.) основної школи з викладанням ряду предметів, на словацькій мові
та з поглибленим вивченням іноземної мови при ЗОШ №20;
- 7 класів спортивного профілю при ЗОШ №20;
- 2 класи з російською мовою навчання при ЗОШ №8.
- 5 класів колегіуму з українською мовою навчання при ЗОШ №8;
- 3 гімназійні класи при ЗОШ №10.
3. 3атвердити в загальноосвітніх школах 113 груп продовженого
дня з кількістю учнів 3497 (додаток 2).
4. Затвердити гуртожиток при ліцеї з обслуговуючим персоналом
в кількості 19 одиниць (додаток 4). Харчування учнів проводити за
батьківський рахунок.
5. Дозволити функціонування єврейської, вірменської та
польської недільних шкіл відповідно на базі ЗОШ №№9,8,5.
6. Затвердити Ужгородську філію Закарпатського відділення
Малої академії наук на 1200 учнів ( 92 секції, 96 годин тижнево) на
базі гімназії, ліцею, шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов №№
1,5 та ЗОШ №8.
7. Затвердити 20 дошкільних навчальних закладів, а саме:
- 15 дошкільних навчальних закладів загального типу №№ 1, 6, 7,
12, 15, 16, 19, 21, 26, 28, 30, 31, 33, 38, 42;
- три дошкільні навчальні заклади комбінованого типу №№ 2,20,39;
- один дошкільний навчальний заклад санаторного типу № 18;

- один дошкільний навчальний заклад загального типу № 40 з
цілодобовим перебуванням дітей.
8. Затвердити 182 групи з наповнюваністю 4173 дітей (додаток 3), з
яких:
- при ДНЗ № 1 - 1 різновікову групу (гранична наповнюваність 15
дітей);
- при ДНЗ № 2 - 2 групи для дітей з вадами мови (гранична
наповнюваність 10-12 дітей);
- при ДНЗ № 6 - 2 різновікові групи з російською мовою навчання, 2
різновікові групи з угорською мовою навчання (гранична норма на 1-ну
групу до 15 дітей);
- при ДНЗ № 20 - 2 групи для дітей з вадами мови та 3 групи для
дітей з вадами зору (гранична наповнюваність на одну спец .групу 12
дітей);
- при ДНЗ № 26 - 1 різновікову групу з угорською мовою навчання
(гранична наповнюваність до 15 дітей);
- при ДНЗ № 33 - 1 різновікову групу (гранична наповнюваність до
15 дітей);
- при ДНЗ №39 - 1 група для дітей з вадами мови та 2 групи для
дітей з вадами опорно-рухового апарату (гранична наповнюваність
10-12 дітей);
- при НВК „Ялинка” - 1 різновікову групу для дітей ромської
національності (гранична наповнюваність до 15 дітей);
- при НВК „Дзвіночок” - 1 різновікову групу для дітей з угорською
мовою навчання (гранична наповнюваність до 15 дітей).
9. Ужгородський міський Палац дітей та юнацтва з штатом в
кількості 57,5 одиниць та тарифікаційним навантаженням в кількості
1836 годин.
10. Відділу освіти міської ради (п. Мателешка О.І.):
- забезпечити виконання Закону України "Про загальну середню
освіту" щодо граничної наповнюваності класів, а також наказу
Міністерства освіти і науки України № 128 від 20.02.02 р. щодо
граничної наповнюваності груп, гуртків та нормативів поділу класів на
групи при вивченні окремих предметів, ст. № 14 Закону “Про дошкільну
освіту” щодо граничної наповнюваності груп раннього, дошкільного віку,
різновікових та спец. груп, а також дотримання нормативних вимог у
діяльності навчально-виховних закладів за умови переходу на 12-річне
навчання;
- протягом 2003-2004 навчального року провести роботу по
оптимізації мережі до відповідного нормативного фінансування.
11. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів п. Балажа В.Г.
Міський голова

В.В.Погорєлов

