Адукацыйная сетка Гомельскага
раёна
Адукацыйную сетку Гомельскага раёна прадстаўляюць 68 устаноў
адукацыі:
* 21 сярэдняя школа,
* 10 базавых школ,
* 2 пачатковыя школы,
* 27 устаноў дашкольнай адукацыі,
* Улуковская дапаможная школа-інтэрнат,
* Гомельскі раённы Сацыяльна-педагагічны цэнтр,
* Цэнтр творчасці дзяцей і моладзі Гомельскага раёна,
* Гомельскі раённы цэнтр карэкцыйна – развіваючага навучання і
рэабілітацыі,
* цэнтр турызму і краязнаўства дзяцей і моладзі Гомельскага
раёна,
* аздараўленчыя лагеры «Сожскі бераг», «Чэнкоўскі бор» і
«казачная Паляна».
У 2020/2021 навучальным годзе ва ўстановах агульнай сярэдняй
адукацыі навучаецца 6661 навучэнцаў, ва ўстановах дашкольнай
адукацыі выхоўваецца 2539 дзіцяці. Адукацыйны працэс ва
ўстановах адукацыі ўсіх тыпаў забяспечваюць 1539-педагагічных
работніка.
Працягвае працу Цэнтр інфармацыйных тэхналогій і рэсурсаў
аддзела адукацыі, спорту і турызму на базе ДУА «Урыцкая
сярэдняя школа», інфармацыйна-адукацыйны цэнтр «Рускі музей:
віртуальны філіял» Дзяржаўнага Рускага музея г.СанктПецярбурга.
Сёлета на базе ўстаноў адукацыі раёна працуюць тры інавацыйныя
праекты:
1) інавацыйны праект “Укараненне методыкі фарміравання
чытацкай кампетэнтнасці II і III прыступак агульнай сярэдняй

адукацыі ў сістэме сеткавага online-узаемадзеяння” на базе
дзяржаўнай установы адукацыі “Урыцкая сярэдняя школа”,
істотную ролю ў рэалізацыі якога адыгрывае раённы рэсурсны
цэнтр інфармацыйных тэхналогій;
2) інавацыйны праект ” Укараненне мадэлі арганізацыйна –
кіраўніцкіх умоў для прафесійнага развіцця педагогаў ва
ўстанове адукацыі» на базе дзяржаўнай установы адукацыі
«Лапацінская сярэдняя школа», дзе наладжана актыўнае
ўзаемадзеянне з установай адукацыі «Гомельскі дзяржаўны
ўніверсітэт імя Францыска Скарыны»;
3) інавацыйны праект «Укараненне мадэлі фарміравання
іншамоўнай камунікатыўнай кампетэнцыі ў вучняў IX – XI класаў
на аснове сацыяльна-каштоўнасных адносін да вывучэння замежнай
мовы» на базе дзяржаўнай
сярэдняя школа».
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«Брылеўская

Перспектыўным з’яўляецца кірунак адкрыцця класаў педагагічнай
накіраванасці. У дзяржаўнай установе адукацыі “Красненская
сярэдняя школа” ў 2020/2021 навучальным годзе адкрыта група
педагагічнай накіраванасці.
У дзяржаўнай установе адукацыі “Лапацінская сярэдняя школа” ў
2020/2021 навучальным годзе працуюць профільныя групы аграрнай
накіраванасці.
У дзяржаўнай установе адукацыі “Урыцкая сярэдняя школа” з 2018
года адкрыты і функцыянуе клас прававой накіраванасці.
З 2008 года вядзецца раённая Кніга гонару ” зоркі і таленты
адукацыі».
Па выніках 2019/2020 навучальнага года:
• у намінацыі «Дом, дзе нараджаюцца зоркі» лепшай установай
адукацыі прызнана Дзяржаўная ўстанова адукацыі “Лапацінская
сярэдняя школа” (дырэктар-Непша Галіна Аркадзьеўна»;
• у намінацыі “талент і годнасць” адзначаны Краўцова Раіса

Раманаўна, дырэктар дзяржаўнай установы адукацыі «Красненская
сярэдняя школа і Тунякова Тамара Іванаўна, ветэран
педагагічнай
працы
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«Торфазаводская сярэдняя школа»;
• у намінацыі “Зорны Шлях” адзначана Лысёнак Алена Міхайлаўна,
настаўнік дзяржаўнай установы адукацыі ” Прыборскі дзіцячы
сад-сярэдняя школа»;
• у намінацыі «Зорны старт – Бавин Мацвей, вучань дзяржаўнай
установы адукацыі «Лопатинская сярэдняя школа»;
• у намінацыі «падзея года “адзначана адкрыццё дзяржаўнай
установы” Яслі-сад “Вясёлка-град”, загадчык Дребенкова Алена
Міхайлаўна;
• у намінацыі «два бакі адной цікавасці «з ганаровым званнем
“лепшыя сацыяльныя партнёры” заносяцца імёны Калеснікавай Веры
Сцяпанаўны і Сокоревой Алены Пятроўны дырэктара і старшыні
прафсаюзнай арганізацыі дзяржаўнай
“Чэнкаўскай базавай школы”.
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