ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до програми розвитку освіти Хмельницької області на 2016-2020 роки

1. Обґрунтування необхідності прийняття програми.
«Програма розвитку освіти Хмельницької області на 2016-2020 роки» визначає стратегічні пріоритети розвитку освіти області, рівного доступу учасників навчально – виховного процесу до якісної освіти, обґрунтовує ресурсні потреби.
Програма являється логічним продовженням «Програми розвитку освіти Хмельницької області 2011-2015 роки» і являє собою комплекс взаємопов’язаних проектів із визначенням шляхів їх реалізації та джерел фінансування. У ній максимально враховано суспільні потреби населення області щодо рівня освіти, вимоги європейських стандартів, розвиток науково-інформаційних технологій, досягнення в галузі педагогічних новацій.
Програма спрямована на забезпечення особистісного розвитку суб’єктів навчально-виховного процесу, модернізацію змісту, методів, форм навчання і виховання,
2. Нормативно-правовою основою Програми служать:
Конституція України, Закони України: «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про професійно – технічну освіту», «Про охорону дитинства», Указів Президента України  «Про національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року» від 25.06.2013 року № 344/2013, «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні» від 04.07.2005 року № 1013/2005, «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні» від 20.03.2008 № 244/2008, «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні» від 30.09.10 року № 926/2010,  Постанов Кабінету Міністрів України «Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді» від 12.06.2015 №334/2015, «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки» від 13.10 2015 №580/2015.

3. Шляхи виконання програми.
	- Удосконалення мережі закладів освіти усіх типів з урахуванням потреб і попиту населення; 
	- забезпечення конституційних прав і державних гарантій дітям дошкільного віку на доступність та безоплатність здобуття дошкільної освіти;
	- розширення рівного доступу до якісної загальної середньої освіти усіх громадян області; 
	- здійснення профільного навчання учнів старшої школи;
	- апробація та впровадження новітніх вітчизняних, європейських і світових педагогічних технологій, системної диференціації навчально-виховного процесу; 
	- впровадження новітніх інформаційно-комп’ютерних технологій у навчально-виховний процес;
	- створення оптимальних умов для виявлення обдарованої молоді та надання їй підтримки в розвитку творчого потенціалу, самореалізації такої молоді; 
	- формування у дітей та молоді навичок здорового способу життя; 
	- поліпшення матеріально-технічного забезпечення навчальних закладів;
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