2

file_0.png

file_1.wmf


  КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 
01001 м. Київ, Хрещатик, 6, тел.: 278-21-62, е-mail:donm@kyiv-oblosvita.gov.ua  Web:www.kyiv-oblosvita.gov.ua

НАКАЗ

“_18_” _лютого__ 2015 р.
№ __48__
м. Київ

Про проведення 
обласного етапу 
Всеукраїнського конкурсу 
відеопроектів

Відповідно до Закону України  «Про Загальнодержавну програму «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини»  на період до 2016 року»,  на виконання наказів Міністерства освіти і науки України від 01 лютого 2010 року № 59 «Про вжиття заходів щодо запобігання насильству над дітьми», від 30 грудня 2010 року № 1312 « Про затвердження плану заходів щодо реалізації Національної кампанії «Стоп насильству!» на період до 2015 року», листа Міністерства освіти і науки України                        від 16 лютого 2015 року № 3/3-9-96-15 «Про оголошення Всеукраїнського конкурсу відеопроектів» та з метою продовження роботи в навчальних закладах, радах учнівського самоврядування з реалізації проектів щодо запобігання насильству над дітьми

НАКАЗУЮ:

1. Провести у квітні 2015 року обласний етап конкурсу відеопроектів з подолання будь-яких форм насильства щодо дітей «Вільні від насильства»    (далі – Конкурс).

2. Керівникам місцевих органів управління освітою, директорам закладів освіти обласної комунальної власності, професійно-технічних навчальних закладів:

2.1. забезпечити проведення районного, міського етапів Конкурсу 
до 06 квітня 2015 року; 

2.2. подати матеріали для участі в обласному етапі Конкурсу Комунальному закладу Київської обласної ради «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини» 
до 14 квітня 2015 року.

3. Комунальному закладу Київської обласної ради «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини» (Нестерук Т.В.):

3.1. затвердити склад оргкомітету та журі обласного етапу Конкурсу;

3.2. забезпечити організаційний та інформаційно-методичний супровід проведення обласного етапу Конкурсу;

3.3. забезпечити подання робіт переможців обласного етапу Конкурсу до офісу Ради Європи в Україні ( м.Київ, вул. Іллінська 8, під’їзд 7, поверх 6) для участі у Всеукраїнському етапі Конкурсу
								до 01 травня 2015 року.

     
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора департаменту освіти і науки Рогову В.Б.  

Директор департаменту           	 	 (підпис)                              Н.І. Клокар









Виконавець:
Завізовано: 
Надіслано: 
Булавська Л.Г.
Рогова В.Б.

Шаповал А.Г.

Гуляй Н.І.

Нестерук Т.В.

Дерев’янко Л.П.
до справи;
керівникам місцевих органів управління освітою, 
директорам закладів освіти обласної комунальної власності,
директорам професійно-технічних навчальних закладів,
Комунальному закладу Київської обласної ради “Центр творчості дітей та юнацтва Київщини”


