ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ
НАКАЗ
«06» грудня 2017 року

Одеса

№ 370/ОД

Про участь у презентації
проекту Be Smart
На виконання листа Міністерства освіти і науки України від 06Л2.2017
№ 1/11-12751 «Щодо участі у презентації проекту» з метою підготовки
школярів до зовнішнього незалежного оцінювання за сучасними методиками
з використання новітніх ІТ-технологій
НАКАЗУЮ:

1.

Департаменту освіти та науки Одеської міської ради, відділу освіти

Чорноморської міської ради та Рішельєвському ліцею:
1.1 .Забезпечити участь учнів 11 -х класів у заході, який відбудеться 11 грудня
2017 року о 14.00 за адресою: м.Київ, вул. Десятинна,12 у приміщенні «Art
Hall D 12». Від’їзд делегації Одеської області 11.12.2017 о 6.00 пр-т
Шевченка,4 (Одеська обласна державна адміністрація).
1.2.Освітній процес здійснити за рахунок стислого викладання програмового
матеріалу та засобами дистанційної форми освітньої діяльності.
2.

Списки супроводжуючих осіб та учнів надати на електронну адресу: spo

oda@ukr.net до 07.12.2017 за формою, що додається.
3.

Відповідальність за життя та здоров’я учнів у дорозі та під час

проведення заходу покласти на супроводжуючих осіб (під підпис).

4.

Провести інструктаж з Правил техніки безпеки з реєстрацією в журналі

встановленого зразка під підпис кожного учасника делегації.
5.

Відділу дошкільної та загальної середньої освіти Департаменту освіти і

науки облдержадміністрації надати організаційну допомогу для участі учнів у
заході.
6.

Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора

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

Директор Департаменту

О.А. Лончак

Список делегації від Одеської області
Район, місто

Посада
ПІ Б супроводжуючої особи

м.Одеса - 26 учнів та 5 супроводжуючих осіб;
м.Чорноморськ - 5 учнів та 1 супроводжуюча
особа; Рішельєвський ліцей - 16 учнів та 3
супроводжуючих осіб

Контактний
телефон

ПІБ учня/учениці

Додаток
до наказу Департаменту освіти і науки
облдержадміністрації
від 06.12.2017 № 370/ОД
Навчальний
заклад

Контактний
телефон

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
пр. Перемоги, 10, м.Київ, 01135, тел. (044) 481-32-21, факс (044) 481-47-96
E-mail: mon@mon.gov.ua, код ЄДРПОУ 38621185
_____________________________________________________________________________

Департамент освіти і науки
Луганської обласної
державної адміністрації
Щодо участі у презентації проекту
Шановні колеги!
Інформуємо, що 11 грудня поточного року о 14.00 годині у приміщені
«ArtHall D 12» (м. Київ, вул. Десятинна, 12), за підтримки Міністерства освіти
і науки України, відбудеться презентація проекту Одеської обласної державної
адміністрації BeSmart Всеукраїнський HUB «Успішне майбутнє України».
Проект спрямовано на підготовку школярів до зовнішнього незалежного
оцінювання за сучасними методиками з використанням новітніх ІТтехнологій.
Презентацію проводитиме голова Одеської обласної державної
адміністрації М. Степанов.
До участі в презентації запрошуються 5 учнів 11-х класів
загальноосвітніх навчальних закладів Луганської області (на чолі з
керівником), які, разом з учнями м. Києва, м. Одеси та Донецької області
прийматимуть участь у ЗНО-квесті.
Оплата проїзду за рахунок організаторів презентації.
За додатковою інформацією звертатися до радника голови Одеської
облдержадміністрації Лазаревої Тетяни Олександрівни (тел. 067-486-98-68)
З повагою
Заступник Міністра

Павло Хобзей

Волков В. В.
481-47-66
Міністерство ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ »
1/11-12751 від 06.12.2017
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Департамент освіти і науки
Донецької обласної
державної адміністрації
Щодо участі у презентації проекту
Шановні колеги!
Інформуємо, що 11 грудня поточного року о 14.00 годині у приміщені
«ArtHall D 12» (м. Київ, вул. Десятинна, 12), за підтримки Міністерства освіти
і науки України, відбудеться презентація проекту Одеської обласної державної
адміністрації BeSmart Всеукраїнський HUB «Успішне майбутнє України».
Проект спрямовано на підготовку школярів до зовнішнього незалежного
оцінювання за сучасними методиками з використанням новітніх ІТтехнологій.
Презентацію проводитиме голова Одеської обласної державної
адміністрації М. Степанов.
До участі в презентації запрошуються 5 учнів 11-х класів
загальноосвітніх навчальних закладів Донецької області (на чолі з
керівником), які, разом з учнями м. Києва, м. Одеси та Луганської області
прийматимуть участь у ЗНО-квесті.
Оплата проїзду за рахунок організаторів презентації.
За додатковою інформацією звертатися до радника голови Одеської
облдержадміністрації Лазаревої Тетяни Олександрівни (тел. 067-486-98-68)
З повагою
Заступник Міністра

Павло Хобзей

Волков В. В.
481-47-66
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