ДОДАТОК 
до рішення виконавчого комітету
03 жовтня 2019 року № 235

ПРОГРАМА
розвитку міжнародних відносин в галузі освіти з обміну учнівською молоддю 
між школами-побратимами Україна-Польща-Латвія
у 2019 році

І. Загальні положення
На сучасному етапі розвитку суспільства виникає потреба в освітніх закладах із сформованою громадсько-активною позицією, де  значна увага приділяється налагодженню партнерських відносин між усіма ланками громадського життя, співпраця між освітніми закладами України, зокрема школами м.Борислава, Східницькою ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 та європейськими державами Польщею, Латвією, іншими країнами.
	Така діяльність допоможе зміцнити дружні відносини, популяризувати традиції українського народу, ознайомити з м.Бориславом та смт.Східницею, організувати обмін молоддю, під час якої учні отримають якісну мовну практику, досвід роботи в команді.
	Спільна діяльність закладів освіти України, Польщі, Латвії та інших країн буде спрямована на ознайомлення із системою освітньої роботи, налагодження співпраці з учителями цих країн та ознайомлення з їхніми педагогічним досвідом, що дасть можливість реалізувати культурно-освітній проект „Східниця – 2019”.
	Дружба між школами-партнерами дозволить взаємно зблизитися, допоможе  нашим колегам інтегруватись в українську культуру та місцеві традиції, залучити учнів до процесів життя європейської спільноти.

ІІ. Мета програми
	Програму розвитку міжнародних відносин в галузі освіти з обміну учнівською молоддю між школами-побратимами  Україна-Польща-Латвія у 2019 році (надалі Програма) розроблено відповідно до основних вимог Закону України „Про загальну середню освіту”, Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, угоди про співдружність та спільну діяльність між освітніми закладами м.Борислава, смт. Східниці, шкіл Польщі, Латвії та інших країн. 
Метою якої є : 
	популяризації культурної, національної спадщини українського народу;

збагачення національного самоусвідомлення, гідне представлення своєї держави як рівноправного члена міжнародної спільноти;
забезпечення процесу інтеграції України у світовій, науковій, освітній та культурний простір;
ознайомлення з культурними та національними традиціями м.Борислава та смт.Східниці;
формування нової генерації молоді, яка, поділяючи цінності демократичного суспільства, поважає культуру, релігію, світосприйняття інших народів, вільно володіє кількома європейськими мовами, що забезпечує основу для динамічного розвитку і самореалізації у сучасному глобальному світі;
усвідомлення концепції глобального світу і свого місця в ньому, набуття нових практичних навичок та вмінь, встановлення міжнародних партнерських контактів;
розвиток компетенцій і розширення можливостей самореалізації учнівської молоді, формування її свідомості в процесі обміну знаннями;
зміцнення міжкультурного діалогу шляхом створення умов для відкритості і толерантності серед молоді;
 спільна діяльність шкіл-партнерів м.Борислава, смт.Східниці, Польщі, Латвії та інших країн з метою ознайомлення з їх системою освітньої роботи, впливу її на збагачення духовності підростаючого покоління; обміну кращим педагогічним досвідом  через налагодження контактів з вчителями цих країн.

ІІІ.Обсяг та джерела фінансування, строки виконання Програми
Виконання Програми забезпечить популяризацію традицій українського народу, ознайомлення з м.Бориславом та смт.Східницею, організацію  обміну молоддю, отримання якісної мовної практики.
Виконання заходів Програми передбачається коштами міського бюджету м.Борислава, Східницької селищної ради та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.
Фінансове забезпечення Програми здійснюватиметься за рахунок місцевого бюджету протягом 2019 року на суму 90000 грн. Кошти будуть спрямовані на харчування, проживання учасників; організацію екскурсій, поїздок, сувенірну продукцію, згідно з Паспортом Програми (що додається).

УІ. Перелік завдань і заходів  Програми та результативні показники
	популяризація України, її традицій, культури, мови;

ознайомлення з історією м.Борислава та смт.Східниці, культурно-історичними пам’ятками рідного краю;
	сприяння розвитку та поглиблення міжнародних молодіжних контактів;

інтеграція національної освіти в європейський простір;
розширення горизонтів через багатомовність;
перспективи розвитку через освіту;
спільний розгляд екологічних проблем;
розширення зв’язків із зарубіжними  партнерами, проведення спільних заходів, обмін учнівськими та педагогічними делегаціями;
реалізація спільних освітніх проектів для покращення взаєморозуміння серед молоді різних країн;
пізнання історії, культури, релігії, мови інших країн. 

V. Координація та контроль за ходом виконання програми
	Координацію роботи за виконанням Програми здійснює відділ освіти Бориславської міської ради Львівської області, керівник Східницької ЗОШ І-ІІІ ступенів №2, яким надано право підпису документів, пов’язаних з реалізацією міжнародних проектів з обміну молоддю, крім фінансових.













Додаток
до Програми розвитку міжнародних відносин в галузі освіти з обміну учнівською молоддю між школами-побратимами Україна-Польща-Латвія у 2019 році

І. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ
(загальна характеристика програми)
1.
Ініціатор розроблення програми
Відділ освіти Бориславської міської ради
2.
Підстава для розроблення програми
Закон України „Про освіту”,  
Угоди про співдружність та спільну діяльність між Східницькою ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 та середньою загальноосвітньою школою м.Ауце (Латвія), загальноосвітня школа  в Юзефові над Віслою (Польща)
3.
Розробник програми
Відділ освіти Бориславської міської ради
4.
Співрозробники програми
 -
5.
Головний розпорядник коштів
Відділ освіти Бориславської міської ради
5.1
Відповідальний виконавець програми
Відділ освіти Бориславської міської ради
6.
Учасники програми
Східницька ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2
7.
Термін реалізації програми
 
2019 рік 

7.1.
Етапи виконання програми
(для довгострокових програм)
І етап – 2019 р.;

8.
Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм)
Міський бюджет (субвенція з бюджету Східницької селищної ради)
9.
Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього,
у тому числі:
90000 грн
9.1.
коштів місцевого  бюджету
90000 грн

коштів інших джерел
-



Керуючий справами виконкому	                                                          І.Кобилецький


