ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ
НАКАЗ
“ 31 ” липня 2017 року

Одеса

№ 273/ОД

Про затвердження плану заходів
щодо відзначення 26-ої річниці
незалежності України
у навчальних закладах області
На

виконання

розпорядження

обласної

державної

адміністрації

від 11.07.2017 № 574/А-2017, керуючись Указом Президента України
від 15 травня 2017 року № 132/2017 «Про відзначення 26-ї

річниці

незалежності України», з метою забезпечення належної організації відзначення
у навчальних закладах області Дня незалежності України
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити
незалежності

план

заходів

щодо

відзначення

26-ої

річниці

України у навчальних закладах області (далі – План), що

додається.
2. Відділам (управлінням) освіти районних державних адміністрацій,
навчальним закладам усіх типів та форм власності та рекомендувати
Департаменту освіти та науки Одеської міської ради, відділам (управлінням)
освіти міських рад, об’єднаних територіальних громад:
2.1

забезпечити виконання відповідних заходів у строки, передбачені

Планом;
2.2 розробити відповідні районні (міські) плани заходів;

2.3

до

26.08.2017

поінформувати

Департамент

освіти

і

облдержадміністрації про виконання плану заходів щодо відзначення

науки
26-ої

річниці незалежності України на електронні адреси:
spo_oda@ukr.net
pto_2016@ukr.net

- відділ загальної середньої та позашкільної освіти;
- відділ професійної освіти;

marutina 1994@ukr.net - відділ дошкільної, корекційної освіти та соціальної
роботи.
3. Структурним підрозділам Департаменту освіти і науки обласної державної
адміністрації забезпечити координацію роботи щодо виконання плану заходів
згідно повноважень.
4. Одеському обласному інституту удосконалення вчителів надати методичну
допомогу в проведенні заходів, присвячених 26-ої річниці незалежності
України, згідно затвердженому Плану.

5.

Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора

Департаменту - начальника управління нормативності та якості освіти
Стельмах Н.О.

Директор Департаменту

Лончак О.А.

Додаток до наказу Департаменту
освіти і науки обласної
державної адміністрації
від 31.07.2017 № 273/ОД

План заходів
Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації
щодо відзначення 26-ої річниці незалежності України
у навчальних закладах області
№
Назва заходу
1 Провести:
конференції, семінари, зустрічі за
«круглим столом», інші наукові та
просвітницькі заходи з нагоди
відзначення 26-ї річниці незалежності
України.
2 Вечори, зустрічі учнів, студентів,
вихованців з рідними Героїв Небесної
Сотні, з учасниками Революції
гідності.
3 Тематичні уроки, лекції, семінари з
питань історії здобуття Україною
незалежності, розбудови
демократичної держави та
громадянського суспільства в Україні,
входження її до європейського та
світового товариства.
4 Зустрічі учнівських та студентських
колективів з вченими,
представниками культури,
політичними діячами України.
5

Організувати:
тематичні книжкові виставки у
бібліотеках навчальних закладів
області, презентації літератури,
присвячені історії здобуття Україною
незалежності.

Термін проведення
серпень
вересень
2017 року

Відповідальні
Департамент освіти і
науки
облдержадміністрації,
Одеський обласний
інститут удосконалення
вчителів, Департамент
освіти та науки Одеської
міської ради, відділи
(управління) освіти
райдержадміністрацій,
міських рад,
об’єднаних
територіальних громад ,
заклади приватної форми
власності,
навчальні заклади інших
відомств,
заклади обласного
підпорядкування,
професійно-технічні
навчальні заклади,
ВНЗ І-ІV р.а.

