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УКРАЇНА
Міністерство освіти і науки
Вінницька РАЙОННА ДЕржавна адміністрація
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВІДДІЛ ОСВІТИ

Н А К А З

02 лютого 2017 р.
м. Вінниця
№ 17

Про проведення районного семінару
«Співпраця з місцевими органами влади»

Відповідно до плану роботи відділу освіти Вінницької районної державної адміністрації на 2016-2017 навчальний рік, плану роботи КЗ «Вінницький районний Будинок дитячої та юнацької творчості» на 2017 рік

НАКАЗУЮ:

1. Провести 15 лютого 2017 року семінар «Співпраця з місцевими органами влади» для голів учнівського самоврядування загальноосвітніх навчальних закладів району (Хмельницьке шосе 29, актова зала ТТУ, м. Вінниця).
2. Затвердити план проведення районного семінару «Співпраця з місцевими органами влади» (додаток 1).
3. Директору КЗ «Вінницький районний Будинок дитячої та юнацької творчості» (Оцвера О.С.) здійснити організаційно-методичне забезпечення проведення районного семінару.
4. Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів:
4.1. Забезпечити участь голів учнівського самоврядування в районному семінарі «Співпраця з місцевими органами влади»;
4.2. Відповідальність за життя та безпеку дітей під час відряджень та проведення семінару покласти на супроводжуючих;
4.3. Провести цільовий інструктаж з безпеки життєдіяльності з відповідними записами в журналі встановленого зразка;
4.4. Підготувати наказ про відрядження супроводжуючих.
5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на головного спеціаліста відділу освіти Курінну Л.В.

НАЧАЛЬНГИК ВІДДІЛУ ОСВІТИ 				      С.М.ТОМУСЯК
ПОГОДЖЕНО:
Головний спеціаліст
відділу освіти                                                      _____________  Л.В. Курінна

Вик. Слободянюк І.А.

ОЗНАЙОМЛЕНІ:
Директор КЗ «ВРБДЮТ»                                  _____________  О.С. Оцвера
























ДОДАТОК 1
до наказу відділу освіти
райдержадміністрації
від 02.02.2017 р. № 17

Програма
районного семінару «Співпраця з місцевими органами влади».
№
з\п
Час
Тема заходу
Учасники
1.
09.30
Реєстрація учасників семінару.

Лідери учнівського самоврядування.
2.
10.00 
–
10.30
Про підсумки роботи Вінницького районного об’єднання «Лідер» за І семестр 2016-2017 н.р.
Методист КЗ «ВРБДЮТ» Слободянюк І.А.,
голова районного об’єднання «Лідер» Семенюта Олександра, лідери учнівського самоврядування.
3.
10.30
–
11.00
Про досвід співпраці органів місцевого самоврядування з лідерами учнівського самоврядування.
Лідери учнівського самоврядування,
голова Вінницько-Хутірської сільської ради 
Кравченко В.М.,
 депутат районної ради Федорцова С.М..
4.
11.00
–
11.30
Про обговорення роботи учнівського самоврядування в навчальних закладах Вінницького району
Лідери учнівського самоврядування.
5.
11.30
-
12.30
Майстеркласи
	Квілінг
	Петриківський розпис

Паперопластика
Бісероплетіння

Лідери учнівського самоврядування.
Керівники гуртків
Довгаль Ю.А.,Медяна І.М., Приймачук О.М., Краєвська З.А.
6.
12.30
-
13.00
Підведення підсумків

Лідери учнівського самоврядування


