2



file_0.wmf


УКРАЇНА
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА
РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
АДМІНІСТРАЦІЯ 
КИЇВСЬКОГО РАЙОНУ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ
УКРАИНА
ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
АДМИНИСТРАЦИЯ
КИЕВСКОГО РАЙОНА

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ


file_1.png

file_2.wmf


 



Н А К А З

 30.05.2014
№ 259
	
Про проведення інвентаризації бібліотечних фондів підручників загальноосвітніми комунальної форми власності навчальними закладами Київського району

Відповідно до Порядку забезпечення учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів підручниками та навчальними посібниками, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 грудня 2012 року № 1427, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 2 січня 2013 року за № 19/22551, та відповідно до Інструкції про порядок комплектування та облік підручників і навчальних посібників у бібліотечних фондах загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженої наказом Міністерством освіти і науки України від 02.12.2013  № 1686, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18 грудня 2013 року за № 2137/24669, листа Комунального вищого навчального закладу «Харківська академія неперервної освіти» від 29.05.2014 № 740 «Про проведення інвентаризації бібліотечних фондів підручників», листа Департаменту освіти Харківської міської ради від 30.05.2014 № 1350/02-20/14, з метою визначення в розрізі кожного навчального закладу стану забезпеченості підручниками, потреби в нових виданнях, з урахуванням очікуваного контингенту учнів,

НАКАЗУЮ:

	Настенко І.В., директору методисту методичного центру управління освіти адміністрації Київського району:
	Забезпечити спільно з методистом Лімановою О.В. організаційно-методичне забезпечення проведення інвентаризації бібліотечних фондів шкільних підручників.

До 14.06.2014
1.2. Надати інформацію про інвентаризацію бібліотечних фондів підручників та зведений звіт про забезпеченість основними підручниками до КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» (додаток 1).
До 14.06.2014
1.3. Визначити в розрізі кожного навчального закладу забезпеченість по кожній назві підручника і посібника станом на 1 вересня 2014 року з урахуванням очікуваного контингенту учнів на 2014/2015 н.р.
До 14.06.2014
1.4. Надану керівниками інформацію проаналізувати з метою використання при необхідності перерозподілу підручників між навчальними закладами в межах району.
До 01.08.2014
2. Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів комунальної форми власності: 
2.1. Забезпечити проведення інвентаризації бібліотечних фондів підручників.
До 09.06.2014
2.2. Визначити в розрізі навчального закладу забезпеченість по кожній назві підручника і посібника станом на 1 вересня 2014 року з урахуванням очікуваного контингенту учнів на 2014/2015 н.р.
До 09.06.2014
2.3. Особисто перевірити зібрану бібліотекарем інформацію про інвентаризацію бібліотечних фондів підручників та звіт про забезпеченість основними підручниками та надати до методичного центру управління освіти (додаток 2).
До 09.06.2014
3. Завідувачу лабораторії комп’ютерних технологій в освіті Короп Ю.В. розмістити даний наказ на сайті управління освіти. 
До 04.06.2014
4. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради Ліпейка В.І.


							
Начальник управління		                                                     Т.В.Куценко


З наказом ознайомлені:

Ліпейко В.І.
Настенко І.В.

Короп Ю.В.

Ліманова О.В.





Ліманова




Додаток 1
до наказу управління освіти
від 30.05.2014 № 259
	
Стан забезпеченості основними підручниками
Київського району 

Клас
ЗНЗ з українською мовою навчання
%
ЗНЗ з російською мовою навчання
%
Разом
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Середній % забезпеченості
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Середній % забезпеченості
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Середній % забезпеченості
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Додаток 2
до наказу управління освіти
від 30.05.2014 № 259
	
Стан забезпеченості основними підручниками
загальноосвітнього навчального закладу 
(повна назва ЗНЗ)

Клас
Класи з українською мовою навчання
%
Класи з російською мовою навчання
%
Разом
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Середній % забезпеченості
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Середній % забезпеченості
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Середній % забезпеченості



Разом








