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НАКАЗ
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м.Київ

Про направлення команди 
обдарованої учнівської молоді 
для участі в обласних профільних 
навчально-тренувальних змінах

Відповідно до Закону України «Про позашкільну освіту», плану роботи 
Київського обласного комунального позашкільного навчального закладу «Мала 
академія наук учнівської молоді» та з метою залучення учнівської молоді до 
активної науково-дослідницької діяльності шляхом створення освітньо- 
розвивального середовища,

НАКАЗУЮ:

1. Направити з 13 червня по 03 липня 2016 року команду обдарованої 
учнівської молоді Київської області для участі в обласних профільних 
навчально-тренувальних змінах (далі -  навчально-тренувальні зміни), що 
проходитимуть на базі Комунального закладу «Володарська загальноосвітня 
санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів» згідно з графіком (додаток).

2. Київському обласному комунальному позашкільному навчальному 
закладу «Мала академія наук учнівської молоді» (Петровська Т.В.):

2.1. здійснити загальну координацію проведення навчально-тренувальних
змін;

2.2. забезпечити участь команди обдарованої учнівської молоді Київської 
області у навчально-тренувальних змінах.

3. Комунальному закладу «Володарська загальноосвітня санаторна 
школа-інтернат І-ІІІ ступенів» (Косовський А.І.) забезпечити належні умови для 
оздоровлення, відпочинку та навчання обдарованої учнівської молоді Київської 
області протягом навчально-тренувальних змін.
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4. Керівникам місцевих органів управління освітою, директорам 
закладів освіти обласної комунальної власності:

4.1. забезпечити участь учнів у навчально-тренувальних змійахе та 
призначити супроводжуючих осіб, на яких покласти відповідальність за 
збереження життя і здоров’я дітей у дорозі до місця проведення заходу та у 
зворотному напрямку;

4.2. здійснити витрати на проїзд і харчування дітей у дорозі, відрядження 
супроводжуючих осіб за рахунок сторони, що відряджає.

5. Відділу фінансування, бухгалтерського обліку та звітності
департаменту освіти і науки (Гончаренко А.В.) здійснити фінансування 
навчально-тренувальних змін за рахунок коштів обласного бюджету в межах 
виділених асигнувань. 1

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора 
департаменту освіти і науки Осипенко Ж.Ж.
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Директор департаменту



з
Додаток
до наказу департаменту 
освіти і науки 
Київської
облдержадміністрації 
ЬКоГ. к м ь  №

Графік проведення обласних профільних 
навчально-тренувальних змін 

для обдарованої учнівської молоді

Зміна Терміни проведення Наукові відділення
1 зміна 13.06- 19.06.2016 Технічних наук; 

Комп’ютерних наук; 
Математики; Фізики і 
астрономії; Економіки; 
Наук про Землю

2 зміна 20.06-26.06.2016 Хімії та біології; 
Екології та аграрних 
наук;
Історії; Філософії та
суспільствознавства;
Літературознавства,
фольклористики та
мистецтвознавства;
Мовознавства
(українська мова)

3 зміна 27.06-03.07.2016 Обласний мовний табір 
з англійської мови


