
Красноградська міська рада

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

01 вересня 2022 року № 127

Про затвердження мережі закладів
освіти Красноградської міської ради
на 2022/2023 навчальний рік

Керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
«Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту»,
«Про дошкільну освіту», враховуючи рішення сесії міської ради від 14 червня
2022 року № 2666-VIII «Про формування мережі закладів освіти
Красноградської міської ради на 2022-2023 роки» та розглянувши  матеріали по
комплектації здобувачами  освіти закладів дошкільної, загальної середньої та
позашкільної освіти на 2022/2023 навчальний рік,

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1. Затвердити мережу закладів загальної середньої освіти у кількості 9
ЗЗСО:
Красноградський ліцей №1 26 класів 26  комплектів 702 учні
Красноградський ліцей №2 21 клас 21 комплект 521 учень
Красноградський ліцей №3 17 класів 17 комплектів 416 учнів
Красноградський ліцей №4 28 класів 28 комплектів 568 учнів
у тому числі Берестовеньківська

філія
9 класів 9 комплектів 124 учні

Красноградський ліцей №5 21 клас 21 комплект 513 учнів
Піщанський ліцей 13 класів 13 комплектів 278 учнів
Миколо-Комишуватська
гімназія

9 класів 9 комплектів 103 учні

Хрестищенська гімназія 9 класів 9 комплектів 128 учнів
Зорянська гімназія 8 класів 8 комплектів 67 учнів
Усього за типами ЗЗСО:

- Ліцеїв – 6
- Гімназій - 3

152 класи
у ліцеях – 126
у гімназіях - 26

152 комплекти
у ліцеях – 126
у гімназіях - 26

3296 учнів
у ліцеях – 2998
у гімназіях - 298

Усього за місцем розташування:
- Місто
- село

113 класів
39 класів

113 комплектів
39 комплектів

2720 учнів
576 учнів

Усього за мовами навчання:
- з українською мовою 152 класи 152 комплекти 3296 учнів
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2. Запровадити інклюзивну форму навчання учнів у закладах загальної
середньої освіти:
Красноградський ліцей №1                                                 1Б, 2Б, 4Б, 4В, 8Б класи
Красноградський ліцей №2                1Б, 2А, 2Б, 3Б, 4А, 4Б, 5Б, 6А, 6Б, 8А класи
Красноградський ліцей №3                                                       1, 2, 3А,3Б, 5Б класи
Красноградський ліцей №4                   1, 1БФ, 2БФ, 3А, 4А, 5Б, 6А, 6Б, 9А класи
Красноградський ліцей №5                                                                              2Б клас
Піщанський ліцей                                                                                       5, 6А класи
Миколо-Комишуватська гімназія                                                        3, 4, 7, 9 класи
Хрестищенська гімназія                                                                               3, 5 класи
Зорянська гімназія                                                                                               5 клас
Усього:                                                                                                           39 класів

3. Затвердити мережу закладів дошкільної освіти у кількості 7 ЗДО:
Красноградський заклад дошкільної
освіти (ясла-садок) №2

6 груп
-  у тому числі 1
інклюзивна

120 дітей
- у тому числі 30 дітей
в інклюзивній групі

Красноградський заклад дошкільної
освіти  (ясла-садок) №5

8 груп 180 дітей

Красноградський заклад дошкільної
освіти (ясла-садок) №17

11 груп
-  у тому числі 2
інклюзивних

180 дітей
- у тому числі 38 дітей
в інклюзивних групах

Красноградський ліцей №3 7 груп
- у тому числі 1
інклюзивна

115 дітей
- у тому числі 20 дітей
в інклюзивній групі

Піщанський заклад дошкільної освіти
(дитячий садок)

4 групи
- у тому числі 1
інклюзивна

80 дітей
-  у тому числі 24
дитини в інклюзивній
групі

Миколо-Комишуватська гімназія 1 група 17 дітей
Зорянська гімназія 1 група 15 дітей

Усього 38 груп
- у тому числі 5
інклюзивних

707 дітей
- у тому числі 112
дітей в інклюзивних
групах

4. Затвердити мережу закладів позашкільної освіти:

Красноградський центр дитячої та юнацької
творчості

51 гурток 735 вихованців

Красноградський центр позашкільної освіти 36 гуртків 680 вихованців
Красноградська дитячо-юнацька спортивна
школа

47 гуртків 559 вихованців

Усього 134 гуртки 1974 вихованців
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5. Затвердити мережу Красноградського міжшкільного ресурсного центру:
- кількість груп - 13,
- кількість учнів – 371.

6. Затвердити мережу інклюзивно-ресурсних центрів у кількості 1 закладу.

7. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів  Наталію ШАПТАЛУ.

Міський голова Світлана КРИВЕНКО


