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Про підготовку та організований початок 2012-2013
навчального року
На виконання наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 25.05.2012
№630 „Про підготовку до початку 2012/2013 навчального року”, розпорядження голови
обласної державної адміністрації від 05.06.2012. №545/А-2012 „Про підготовку закладів
освіти області до початку 2012-2013 навчального року”, з метою забезпечення підготовки
закладів освіти області до початку нового навчального року
Н А К А З У Ю:
1. Для надання практичної допомоги у розв’язанні проблем щодо підготовки закладів освіти
до нового навчального року створити моніторингову групу у складі:
Лазарєвої Т.О. – начальника управління освіти і науки обласної державної адміністрації;
Бернавської І.В. - заступника начальника управління – начальника відділу фінансовоекономічного та соціального розвитку;
Шавги С.В. – начальника відділу організаційно-кадрової роботи, ліцензування та атестації;
Червоняк Г.І. – начальника відділу загальної середньої, позашкільної освіти та виховання;
Черепян Т.І. – начальника відділу дошкільної освіти та соціального захисту дітей;
Білоконенка С.П. – завідуючого сектором професійно-технічної освіти;
Журавльової Ю.О. – завідуючої сектором вищої освіти, науки, міжнародних відносин.
2. Управлінню освіти та науки Одеської міської ради, начальникам відділів освіти районних
державних адміністрацій та міських рад, керівникам загальноосвітніх навчальних закладів
обласного підпорядкування, приватної форми власності, професійно-технічних навчальних
закладів:
2.1. Забезпечити безумовне виконання наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
України від 25 травня 2012 року №630 „Про підготовку до початку 2012/2013 навчального
року”, розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації від 05 червня 2012
року №545/А-2012 „Про підготовку закладів освіти області до початку 2012-2013
навчального року”.
2.2. Надати до 11 години 1 вересня 2012 року оперативну інформацію щодо організованого
початку 2012/2013 навчального року відповідно до відділу загальної середньої, позашкільної
освіти та виховання (Червоняк Г.І.), відділу дошкільної освіти та соціального захисту дітей
(Черепян Т.І.), сектору професійно-технічної освіти (Білоконенко С.П.).
3. Секторам: професійно-технічної освіти (Білоконенко С.П.), вищої освіти, науки,
міжнародних відносин (Журавльова Ю.О.) забезпечити контроль за станом підготовки
закладів освіти до нового навчального року.
4. Відділу загальної середньої, позашкільної освіти та виховання (Червоняк Г.І.), дошкільної

освіти та соціального захисту дітей (Черепян Т.І.):
4.1. Протягом липня – серпня 2012 року забезпечити вибірковий контроль за станом
підготовки дошкільних, загальних середніх, позашкільних навчальних закладів до нового
навчального року.
4.2. Підготувати для розгляду на апаратній нараді при голові обласної державної
адміністрації узагальнену довідку щодо стану готовності закладів освіти області до нового
навчального року.
5. Обласному інституту удосконалення вчителів (Кавалеров В.А.)
5.1. Проаналізувати до 15 червня 2012 року реальну потребу в підручниках для учнів
загальноосвітніх навчальних закладів. При надходженні підручників забезпечити їх
оптимальний розподіл.
5.2. До 1 вересня 2012 року розробити план подальшого оволодіння педагогічними
працівниками інформаційно-комунікативними технологіями.
6. Відділу загальної середньої, позашкільної освіти та виховання (Червоняк Г.І.), сектору
професійно-технічної освіти (Білоконенко С.П.) подати 1 вересня 2012 року до 12 години
інформацію про організований початок 2012-2013 навчального року відповідно до
департаменту загальної середньої та дошкільної освіти, департаменту професійно-технічної
освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.
7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник управління

Т.О. Лазарева

