ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ
НАКАЗ

« 22 » червня 2017 року

Про участь у Міжнародній

м.Одеса

№ 242/ОД

*

школі з біології
Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 14.06.2017
року № 3-464 «Про проведення Міжнародної школи з біології», з метою
участі у Міжнародній школі з біології членів Малої академії наук України
НАКАЗУЮ:
1. Комунальному закладу «Рішельєвський ліцей», департаменту освіти та
науки Одеської міської ради за згодою:
1.1. Забезпечити участь учнів у Міжнародній школі з біології, яка буде
організована з 10 по 15 липня 2017 року в м. Варшава, Республіка Польща,
відповідно до списку, що додається.
1.2. Призначити супроводжуючих осіб та покласти відповідальність за
життя і здоров’я учнів у дорозі за маршрутом Одеса-Київ, Київ-Одеса, під
підпис.
1.3. Провести інструктаж з Правил техніки безпеки з реєстрацією у журналі
встановленого зразка під підпис кожного учня.
2. Одеському обласному гуманітарному центру позашкільної освіти та
виховання (Макосій Д.І.) здійснити організаційні заходи щодо направлення
учасників до участі у Міжнародній школі з біології.
3.
Витрати на переїзд до м.Києва та по місту, харчування учнів у дорозі,
відрядження супроводжуючих осіб здійснити за рахунок коштів, не
заборонених чинним законодавством України.
4.
Відділу загальної середньої та позашкільної освіти управління
нормативності та якості освіти Департаменту освіти і науки обласної

державної адміністрації надати організаційну допомогу учням для участі у
Міжнародній школі з біології.
5.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор Департаменту

О.А.Лончак

Додаток
до наказу Департаменту освіти і науки
обласної державної адміністрації
від 22.06.2017№ 242/ОД
Список учасників
Міжнародної школи з біології від Одеської області
П.І.Б.
Навчальний заклад, клас
Гелета Ернест Вадимович Одеська спеціалізована школа № 117 І-ІІ1
ступенів Одеської міської ради Одеської
області, 10 клас;
Бессмильна Катерина
Комунальний заклад «Рішельєвський ліцей»,
10 клас;
Дмитрівна
Бродовська Мілана
Віталіївна

Одеський навчально-виховний комплекс №
49 «Спеціалізована школа - загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів» Одеської міської ради
Одеської області, 8 клас.

Заступник директора Департаменту –
начальник управління нормативності
та якості освіти

Н.О.Стельмах

