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Н А К А З

13.06.2017											№ 220

Про організацію заходів
щодо проведення випускних 
вечорів у 2017 році в загальноосвітніх 
навчальних закладах Київського району 
м. Харкова

На виконання наказу Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації від 03.04.2017 № 90 «Про порядок організованого закінчення 2016/2017 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4, 9, 11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності Харківської області», наказу Департаменту освіти Харківської міської ради від 12.06.2017 №169  «Про організацію заходів щодо проведення випускних вечорів у 2017 році в загальноосвітніх навчальних закладах м. Харкова», з метою забезпечення організованого проведення випускних вечорів у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності Київського району, дотримання норм громадського порядку і техніки безпеки під час урочистостей, за погодженням з профспілковим комітетом Управління освіти (протокол № 22 від 12.06.2017) та керуючись статтею 72 КЗпП України, з урахуванням подання адміністрацій ХСШ № 170 (лист від 13.04.2017 № 301), ХПЗШ «Лєствіца» (лист від 17.05.2017 №148/01-24) та ПНВК «Очаг» (лист від 19.04.2017 № 159)

НАКАЗУЮ:

1. Випускні вечори для випускників 11-х класів з нагоди закінчення навчання в загальноосвітніх навчальних закладах та вручення атестатів про повну загальну середню освіту провести 24 червня 2017 року (крім ХСШ № 170, ХПЗОШ «Лєствіца» та ХПНВК «Очаг»).
2. Директору ХПЗОШ «Лєствіца» Миколаєнку Ф.Ф. провести випускний вечір для випускників 11-х класів з нагоди закінчення навчання та вручення атестатів про повну загальну середню освіту 23 червня 2017 року.
3. Директорам ХСШ № 170 Шойхету Г.Й. та  ХПНВК «Очаг» Медрешу Є.В. провести випускні вечори для випускників 11-х класів з нагоди закінчення навчання та вручення атестатів про повну загальну середню освіту 25 червня 2017 року.
4. Покласти персональну відповідальність на керівників навчальних закладів або осіб, які виконують їх обов'язки, за дотримання громадського порядку в місцях проведення свят, поведінку та збереження життя і здоров'я учнів і випускників шкіл під час проведення урочистостей. 
5. Призначити черговими по Управлінню освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради:
Прізвище, ім'я,
по батькові
Посада
Дата
Час
№ телефону
Іванова 
Олеся Петрівна 
секретар господарчої групи Управління освіти
24.06.2017
18.00 – 23.00
725-24-94
Лихольот Ігор Володимирович
начальник господарчої групи Управління освіти
24.06.2017
23.00 – 24.00
725-24-87


25.06.2017
00.00 – 07.00


6. Черговим по Управлінню освіти:
6.1. Здійснювати чергування 24.06.2017, 25.05.2017 на робочому місці.
6.2. Забезпечити збір відомостей про хід урочистих та святкових заходів у навчальних закладах району і оперативно інформувати начальника Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради та Департамент освіти Харківської міської ради в дні проведення свята кожні три години від початку урочистостей до моменту їх завершення (тел. 725-25-01, до 19.00, 21.00; тел. 725-25-03 до 24.00 - 24.06.2017 та до 03.00, 06.30 25.06.2017).	
7. Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та форм власності (крім ХСШ № 170, ХПЗОШ «Лєствіца» та ХПНВК «Очаг»):
7.1. Забезпечити організоване проведення 24 червня 2017 року урочистостей з нагоди випуску зі шкіл учнів 11‑х класів.
За графіком
7.2. Покласти персональну відповідальність на класних керівників за дотримання громадського порядку в місцях проведення свят, поведінку та збереження життя і здоров'я учнів і випускників шкіл під час проведення урочистостей. 
7.3. Забезпечити проведення роз’яснювальної роботи серед випускників щодо запобігання нещасним випадкам, дотримання правил поведінки у громадських місцях під час проведення урочистостей.
До 24.06.2017
7.4. Передбачити участь у святкових урочистостях у загальноосвітніх навчальних закладах району батьків, представників громадськості, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, почесних гостей.
До 24.06.2017
7.5.  Організувати чергування відповідальних працівників в загальноосвітніх навчальних закладах району упродовж усього часу проведення випускних вечорів та оперативно інформувати чергових по Управлінню освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради в дні проведення свята кожні три години від початку урочистостей до моменту їх завершення (тел. 725-24-94 до 19.00, 21.00; тел. 725-24-87 до 24.00 - 24.06.2017 та до 03.00, 06.30 - 25.06.2017), у разі необхідності – негайно.	
Прізвище, ім'я,
по батькові
Посада
Дата
Час
№ телефону
Іванова 
Олеся Петрівна 
секретар господарчої групи Управління освіти
24.06.2017
18.00 – 23.00
725-24-94
Лихольот Ігор Володимирович
начальник господарчої групи Управління освіти
24.06.2017
23.00 – 24.00
725-24-87


25.06.2017
00.00 – 07.00

									     
7.6. Надати до господарчої групи Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради копію наказу про організацію чергування та призначення відповідальних працівників у навчальному закладі в паперовому та електронному варіантах (вказати електронну адресу).
До 19.06.2017
8. Директору ХПЗОШ «Лєствіца» Миколаєнку Ф.Ф.:
8.1. Забезпечити організоване проведення  23 червня 2017 року урочистостей з нагоди випуску зі школи учнів 11‑го класу.
8.2. Забезпечити проведення роз’яснювальної роботи серед випускників щодо запобігання нещасним випадкам, дотримання правил поведінки у громадських місцях під час проведення урочистостей.
До 22.06.2017
8.3. Передбачити участь у святкових урочистостях у загальноосвітньому навчальному закладі батьків, представників громадськості, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, почесних гостей.
До 23.06.2017
8.4. Організувати чергування відповідальних працівників у навчальному закладі упродовж усього часу проведення випускного вечора.
До 23.06.2017
8.5. Надати до господарчої групи Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради копію наказу про організацію чергування та призначення відповідальних працівників у навчальному закладі.
До 19.06.2017
9. Директорам ХСШ № 170 Шойхету Г.Й. та  ХПНВК «Очаг» Медрешу Є.В.: 9.1. Забезпечити організоване проведення 25 червня 2017 року урочистостей з нагоди випуску зі шкіл учнів 11‑х класів.
9.2. Забезпечити проведення роз’яснювальної роботи серед випускників щодо запобігання нещасним випадкам, дотримання правил поведінки у громадських місцях під час проведення урочистостей.
До 24.06.2017
9.3. Передбачити участь у святкових урочистостях у загальноосвітніх навчальних закладах району батьків, представників громадськості, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, почесних гостей.
До 25.06.2017
9.4. Організувати чергування відповідальних працівників у навчальних закладах району упродовж усього часу проведення випускних вечорів.
До 25.06.2017
9.5. Надати до господарчої групи Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради копію наказу про організацію чергування та призначення відповідальних працівників у навчальному закладі.
До 19.06.2017
10. Водію Жидкову В.С. забезпечити роботу автомобіля для вирішення оперативних питань.
24-25.06.2017
11. Роботу працівників Управління освіти, які здійснюють чергування у вихідний день на робочому місці в Управлінні освіти, компенсувати наданням їм іншого вихідного дня згідно із законодавством України.
12. Завідувачу лабораторії комп’ютерних технологій в освіті Короп Ю.В. розмістити наказ на сайті Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради.
До 15.06.2017
13. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.


Начальник Управління 	освіти			          	         Т.В.Куценко 


Снурникова
З наказом Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради від 13.06.2017 № 220 «Про організацію заходів щодо проведення випускних вечорів у 2017 році в загальноосвітніх навчальних закладах Київського району м. Харкова» ознайомлені:

Ліпейко В.І.
Настенко І.В.
Короп Ю.В.
Снурникова І.О.
Іванова О.П.
Бондар Т.І. 
Будко О.В.
Вєдяєва О.В.
Гряник О.Г.
Д’якова І.А.
Дементьєва І.П.
Денисюк Л.І.
Єфіменко І.В.
Єфіменко О.Г.
Жовтун Т.С.
Касеко І.І.
Коломієць С.Р.








Лук’янович О.В.
Медреш Є.В.
Миколаєнко Ф.Ф.
Назарова О.В.
Борщик Л.М.
Прибиловська Н.В.
Ричкова Л.В.
Романова О.В.
Савіцька І.Ю.
Ткач В.В.
Ткачова К.І.
Уліцька О.М. 
Уткіна О.А. 
Черевань І.І. 
Шепель С.Ю. 
Шойхет Г.Й.

