ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

НАКАЗ
11 Липня 2012

м. Одеса

№357-ОД

Про вивчення стану підготовки навчальних
закладів області до початку нового 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
вивчення стану підготовки закладів освіти області до початку нового навчального року
Н А К А З У Ю:
1. Створити робочу групу для вивчення стану підготовки закладів освіти Арцизького,
Саратського, Татарбунарського, Фрунзівського, Ананьївського, Ширяївського,
Любашівського, Савранського, Березівського, Миколаївського, Кодимського, Балтського,
Білгород-Дністровського районів, м.Білгород-Дністровський, м.Теплодар, м.Одеса,
м.Іллічівськ до початку нового навчального року у складі:
- Червоняк Г.І., начальник відділу загальної середньої, позашкільної освіти та виховання –
голова комісії;
- Білоконенко С.П., завідуючий сектором професійно-технічної освіти;
- Черепян Т.І., начальник відділу дошкільної освіти та соціального захисту дітей;
- Кашуба Л.І., головний спеціаліст відділу загальної середньої, позашкільної освіти та
виховання;
- Томішина Є.Л., лікар відділу гігієни дітей та підлітків Державної санітарноепідеміологічної служби Одеської області (за згодою)
- Міцкуте А.С. – лікар-педіатр консультативної поліклініки обласної дитячої клінічної
лікарні (за згодою).
2. Членам комісії:
2.1. З виїздом на місце протягом липня – серпня 2012 року здійснити вивчення стану
підготовки закладів освіти до нового навчального року.
2.2. До 15 серпня 2012 року підготувати довідки про стан підготовки до нового
навчального року:
- закладів професійно-технічної освіти (Білоконенко С.П.);
- дошкільних навчальних закладів та закладів обласного підпорядкування (Черепян Т.І.);
- загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів (Кашуба Л.І.).
2.3. Відділу загальної середньої, позашкільної освіти та виховання (Червоняк Г.І.) за
матеріалами вивчення до 17 серпня 2012 року підготувати довідку для розгляду на
апаратній нараді при голові обласної державної адміністрації.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника управління Малік
М.В.
Начальник управління

Т.О. Лазарева

