ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

НАКАЗ
14 Червня 2012

м. Одеса

№325-ОД

Про організацію виконання наказу Міністерства
освіти і науки, молоді та спорту України від
25.05.2012 р.№ 627
З метою своєчасного та якісного виконання вимог наказу Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України від 25.05.2012 р.№ 627 „Стосовно вивчення стану готовності
навчальних закладів до впровадження нових стандартів початкової школи”, належної
організації роботи делегацій районів і міст Одеської області на території Кіровоградської
області, делегації Миколаївської області на території районів і міст Одеської області у період
з 15 по 21 серпня 2012 року
Н А К А З У Ю:
1. Одеському обласному інституту удосконалення вчителів (Кавалєров В.А.):
1.1. До 1 липня 2012 року розробити та погодити з управліннями освіти і науки
Кіровоградської та Миколаївської обласних державних адміністрацій плани відвідування
делегацій відділів (управлінь) освіти районних державних адміністрацій та міських рад.
1.2. Погоджений план надати відділам (управлінням) освіти районних державних
адміністрацій та міських рад для організації прийому делегацій Миколаївської області та
відвідування районів, міст Кіровоградської області.
1.3. Сформувати склад делегації інституту для ознайомлення з роботою Кіровоградського
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. В. Сухомлинського та розробити
план перебування в м. Одеса делегації Миколаївського обласного інституту післядипломної
педагогічної освіти.
2. Управлінню освіти та науки Одеської міської ради, відділам (управлінням ) освіти
районних державних адміністрацій та міських рад:
2.1. Розробити план перебування на території району (міста) робочих груп Миколаївської
області. Передбачити відвідування відділу (управління) освіти районної державної
адміністрації, міської ради, районного (міського) методичного кабінету, навчальних закладів.
План надати до 15 липня 2012 року Одеському обласному інституту удосконалення вчителів.
2.2. Затвердити склад делегацій для відвідування районів (міст) Кіровоградської області.
Взяти до уваги, що делегація складається з начальника відділу (управління) освіти районної
державної адміністрації (міської ради), голови районної (міської) профспілки працівників
освіти (за згодою), завідуючого районним (міським) методичним кабінетом. Інформацію
надати до 15 липня 2012 року Одеському обласному інституту удосконалення вчителів.
2.3. Підготувати вичерпну інформацію з питань, викладених в додатку №2 до наказу
Міністерства від 25.05. 2012 р. № 627 „Стосовно вивчення стану готовності навчальних
закладів до впровадження нових стандартів початкової освіти”. Матеріали надати відділу
загальної середньої, позашкільної освіти та виховання (Червоняк Г.І.) до 1 серпня 2012 року.
2.4. Забезпечити підготовку звітів делегацій за результатами відвідування районів (міст)

Кіровоградської області та на наступний день після повернення надіслати звіти до
Міністерства за електронною адресою: alyonaminua@ukr.net (форма звіту викладена в
додатку №2 до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 25.05.2012 р .№ 627).
2.5. Відрядження членів робочих груп здійснити за рахунок відряджуючих організацій.
3. Відділу загальної середньої, позашкільної освіти та виховання (Червоняк Г.І.) :
3.1. Погодити з обласним комітетом профспілки працівників освіти і науки участь у роботі
делегацій голів районних (міських) профспілок.
3.2. Забезпечити контроль за проведенням Всеукраїнської акції „Нові стандарти – нова
школа”.
3.3. Узагальнити матеріали за наслідками Акції для їх розгляду на серпневій конференції
педагогічних працівників у серпні 2012 року.
4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник управління

Т.О. Лазарєва

