Відділ освіти Красноокнянської райдержадміністрації
НАКАЗ
12.06.2014

смт Красні Окни

№129

Про підготовку закладів освіти району
до початку 2014/2015 навчального року
Відповідно до статті 14 Закону України „Про освіту”, статті 37 Закону
України „Про загальну середню освіту”, розпорядження голови Одеської
обласної державної адміністрації від 29 травня 2014 № 442/А-2014 „Про
підготовку закладів освіти області до початку 2014/2015 навчального року”,
розпорядження голови районної державної адміністрації від 12 червня 2014
№ 122/А-2014 „Про підготовку закладів освіти району до початку 2014/2015
навчального року”, з метою забезпечення належної підготовки до початку нового
навчального року
НАКАЗУЮ:
1. Керівникам навчальних закладів району
1.1. Вжити заходів щодо:
- створення сприятливих умов для навчання першокласників,
впровадження нового Державного стандарту початкової, базової та повної
загальної середньої освіти в 3-х та 6-х класах;
- забезпечення до 15 серпня 2014 року якісної підготовки закладів
освіти до організованого початку нового навчального року;
- завершення до 1 жовтня 2014 року підготовки навчальних закладів до
роботи в осінньо-зимовий період, виконання програм з енергозабезпечення;
- участі в районному конкурсі на кращу підготовку дошкільних,
загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів до нового навчального
року;
- стовідсоткового забезпечення безкоштовним харчуванням учнів 1-4
класів та пільгового контингенту;
- стовідсоткового охоплення дітей повною загальною середньою освітою,
різними формами дошкільної освіти дітей віком від 3 до 6 років, дітей
п’ятирічного віку;
- збереження та розвитку мережі позашкільних навчальних закладів,
створення гуртків, секцій, клубів та інших творчих об’єднань з метою охоплення
70 відсотків учнів позашкільною освітою;
- інформування громадськості через засоби масової інформації про
стан, перспективи та проблеми освітянської галузі, проведення зустрічей з
батьками.

1.2. Забезпечити:
- проведення впродовж червня 2014 року у навчальних закладах
звітування керівників про виконану за попередній навчальний рік роботу на
загальних зборах педагогічних колективів за участю представників
батьківських комітетів, рад та піклувальних рад; оприлюднення на
відповідних веб-сайтах фінансових звітів про витрачання коштів, що
надійшли на рахунки фондів сприяння розвитку навчальних закладів;
- до 25 серпня 2014 року завершення підготовки до нового навчального
року підпорядкованих закладів.
- проведення Дня знань 1 вересня 2014 року.
2.
Головним спеціалістам відділу освіти районної державної
адміністрації:
2.1. Організувати проведення з 18 до 22 серпня 2014 року перевірки стану
підготовки закладів освіти до нового навчального року.
2.2. Підготувати інформацію про стан підготовки закладів освіти до
початку нового навчального року та до 01 серпня поточного року
поінформувати Департамент освіти і науки Одеської обласної державної
адміністрації.
3. До 15 серпня 2014 року методисту з кадрової роботи Ломаковській І.В.
забезпечити розподіл по закладам освіти району молодих спеціалістів.
4.Головному бухгалтеру відділу освіти Сербін К.В. забезпечити
фінансування заходів щодо підготовки закладів освіти району до початку
2014/2015 навчального року.
5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Начальник відділу освіти
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