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19 лютого в опорній школі КЗ “Олександрівське НВО №1” з робочим візитом побувала
Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич. Метою візиту Міністра було безпосередньо
на місці ознайомитися з роботою опорної школи. Разом з нею оглянути роботу закладу
приїхали народний депутат України Олександр Горбунов, перший заступник голови
Кіровоградської облдержадміністрації Сергій Коваленко, начальник управління освіти
науки, молоді та спорту Кіровоградської облдержадміністрації Володимир Таборанський.

Лілію Гриневич у закладі зустріли голова райдержадміністрації Ольга Борота, голова
районної ради Григорій Гончаренко, начальник відділу освіти райдержадміністрації
Сергій Тимко, директор “Олександрівське НВО №1” Людмила Литвин.

Міністр поспілкувалася з директором закладу щодо діяльності опорної школи, планів
подальшого розвитку навчально-виховного об’єднання, а також з завідувачами філій
НВО, зокрема поцікавилася тим, як, на думку педагогів, змінився навчально-виховний
процес, в результаті проведення в районі освітньої реформи, зокрема, створення
навчально-виховних об’єднань та опорних шкіл.

Як зазначила Лілія Гриневич, протягом року Кіровоградська область піднялася на 3
сходинки вгору за рейтингом ЗНО за часткою випускників, які набрали від 160-200 балів
– з 20 місця в 2016-му до 17 місця в 2017 році. Не останню роль у цьому зіграло активне
створення в регіоні нових опорних шкіл.

З метою ознайомлення з навчально-виховним процесом в опорній школі Лілія Гриневич
побувала безпосередньо на уроках та у навчальних кабінетах закладу. Міністр
спілкувалася з педагогами, учнями школи, цікавилася новими методичними матеріалами
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та матеріально-технічним оснащенням закладу, зокрема, навчальним обладнанням, а
також розвитком позашкільної освіти.

Голова райдержадміністрації Ольга Борота розповіла Лілії Гриневич про активну
підтримку освітян району, зокрема про те, як спрямовуються на галузь освіти кошти
субвенції з державного бюджету на соціально-економічний розвиток, а також кошти
місцевих бюджетів.

Лілія Гриневич вручила директору КЗ “Олександрівське НВО №1” Людмилі Литвин
Подяку Міністерства освіти і науки України за вагомий і особистий внесок у розвиток
опорних шкіл.
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