УКРАЇНА

ОЛЕВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації
від 22.08.2011 року № 211
Про проведення районної
конференції працівників освіти
Відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації
від 03.08.2011 року № 269 «Про проведення обласної, районних і міських
конференцій працівників освіти», з метою залучення громадськості до
формування державної політики в галузі освіти:
1. Провести 31 серпня 2011 року районну конференцію працівників
освіти.
2. Затвердити робочий план щодо підготовки та проведення районної
конференції працівників освіти, що додається.
3. Відділу освіти райдержадміністрації (Балюрко С.С.):
3.1. Визначити кількісний склад делегацій педагогічних колективів
загальноосвітніх навчальних закладів, залучити до участі у роботі конференції
представників усіх категорій працівників освіти.
3.2. Винести на конференцію обговорення питання: «Про хід реалізації
Програми економічних реформ України на 2010-2014 роки та визначення
завдань і напрямів роботи педагогічних колективів у новому навчальному
році».
3.3. До 05.09.2011 року проінформувати райдержадміністрацію про хід
виконання розпорядження.
4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на
заступника голови райдержадміністрації Ковальчука О.С.
Голова районної
державної адміністрації

А.В. Дяченко

Додаток
до розпорядження голови
райдержадміністрації
від 22.08.2011 року № 211

РОБОЧИЙ ПЛАН
щодо підготовки та проведення
районої конференції працівників освіти
1. Визначити кількісний склад делегацій педагогічних колективів.
Відділ освіти райдержадміністрації
До 26 серпня 2011 року
2. Підготувати матеріали для доповіді та виступів керівників району.
Відділ освіти райдержадміністрації
До 29 серпня 2011 року
3. Розробити порядок ведення районної конференції.
Відділ освіти райдержадміністрації
До 26 серпня 2011 року
4. Забезпечити громадський порядок, безпечний рух транспортних
засобів, їх паркування та заходи протипожежної безпеки у районі під час
проведення конференції.
Олевський РВ УМВС України
в Житомирській області,
Олевський РВ УМНС України
в Житомирській області
31 серпня 2011 року
5. Організувати чергування медичних працівників під час проведення
конференції.
Олевська ЦРЛ
31 серпня 2011 року
6. Забезпечити оформлення зали районного Будинку культури, у якій
проходитиме конференція (лозунг, державна символіка, емблема, озвучення,
освітлення, виставка).
Відділ освіти райдержадміністрації,
відділ культури і туризму
райдержадміністрації,
дирекція Будинку культури
31 серпня 2011 року.
Керівник апарату
райдержадміністрації

С.О. Павлюк

