ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

НАКАЗ
03 березня 2017 року

м. Одеса

№ 74/ОД

Про участь у Всеукраїнському
конкурсі екскурсоводів музеїв
навчальних закладів
«Край , в якому я живу»
Відповідно до пункту 92 Плану всеукраїнських і міжнародних
організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2017 рік
(за основними напрямами позашкільної освіти), затвердженого наказом
Міністерства освіти і науки України від 27.12.2016 року № 1626, на
підставі листа Міністерства освіти і науки України від 27.02.2017 № 3-134
«Щодо проведення конкурсу екскурсоводів», з метою участі делегації від
Одеської області у зазначеному заході
НАКАЗУЮ:
1.

Направити

Каражекову

Ганну,

вихованку

комунального

позашкільного навчального закладу Ізмаїльської міської ради «Палац дітей
та юнацтва», Прокоф'єву Анну, ученицю

8 класу Нерубайського

навчально-виховного комплексу «школа – гімназія» Біляївського району
Одеської області та Ткаченко Ганну, ученицю 7 класу Одеської

загальноосвітньої школи № 65 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради
Одеської області для участі у Всеукраїнському конкурсі екскурсоводів
музеїв навчальних закладів «Край,

в якому я живу» (далі – Конкурс)

з 19 по 23 березня 2017 року у м. Київ.
2. Призначити керівником делегації Ткаченко Тетяну Степанівну,
вчителя українознавства, керівника етнографічного музею «Українська
хата» Нерубайського навчально-виховного комплексу «школа – гімназія»
Біляївського району Одеської області та покласти на неї відповідальність
за життя і здоров’я учасників у дорозі, під час проведення Конкурсу під
підпис.
3. Одеському обласному гуманітарному центру позашкільної освіти
та виховання (Макосій Д.І.) здійснити організаційні заходи щодо
направлення делегації для участі у Конкурсі.
4. Департаменту освіти та науки Одеської міської ради, відділу освіти
Ізмаїльської міської ради, управлінню освіти Біляївської районної
державної адміністрації:
4.1. Забезпечити участь членів делегації у Конкурсі.
4.2. Провести інструктаж з Правил техніки безпеки з реєстрацією у
журналі встановленого зразка під підпис кожного учня.
5. Витрати на участь делегації у Конференції здійснити за рахунок
коштів, не заборонених чинним законодавством України.
6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор Департаменту

Ю.Є. Семенюк

