
 
УКРАЇНА 

ПІДВОЛОЧИСЬКA  СЕЛИЩНА РАДА 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ 
вул. А. Шептицького, 4, смт Підволочиськ, Тернопільська область, 47800, тел. (03543) 2-10-01, 

osvitapidvol_otg@ukr.net       Код ЄДРПОУ 40508989 

 

 

НАКАЗ 

  

від  14 вересня 2017 року             смт Підволочиськ                          №  181  -од 

 

Про моніторинг організованого початку 

2017/2018  навчального року в навчальних 

закладах Підволочиської селищної ради,  

стану їх підготовки до роботи в  

осінньо-зимовий період 

 

     Відповідно до річного плану роботи відділу освіти Підволочиської 

селищної ради на 2017 рік, згідно наказу управління освіти і науки 

облдержадміністрації від 31.08.2017 року № 254 п. 2.2. «Про підсумки 

розвитку освіти області у 2016/2017 навчальному році та реалізацію 

концептуальних засад Нової української школи», з метою забезпечення 

належної організації діяльності навчальних закладів Підволочиської 

селищної ради у 2017/2018 навчальному році 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1.Створити робочу групу для вивчення стану організованого початку 

2017/2018 навчального року в навчальних закладах Підволочиської селищної 

ради, їх підготовки до роботи в осінньо-зимовий період (додаток № 1) 

2.Членам робочої групи: 

1)  здійснити вивчення стану організованого початку навчального року 

в навчальних закладах, їх підготовки до роботи в осінньо-зимовий період з 

19.09.2017 року; 

          2) до 10.10.2017 року підготувати матеріали (довідки) про стан 

організованого  початку 2017/2018 навчального року в навчальних закладах 
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Підволочиської селищної ради, їх підготовки до роботи в осінньо-зимовий 

період. 

          3.  Головному спеціалісту відділу освіти Кульбабі С. І. до 28.10.2017р. 

узагальнити подані матеріали та підготувати довідку для розгляду на колегії 

відділу освіти. 

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 
 C. І. Кульбаба 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  1 

до наказу відділу освіти 

від 14 вересня 2017 р. № 181 - од 

 

 

 

Склад  

робочої групи з вивчення стану організованого початку 2017/2018 

навчального року в навчальних закладах Підволочиської селищної 

ради, їх підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 

 
 

1. Мотика С. С. Начальник відділу освіти Підволочиської 

селищної ради 

2. Кульбаба С. І. Головний спеціаліст відділу освіти 

3. Бень Р. І. Головний спеціаліст відділу освіти 

4. Сакевич Г. Р. Завідувач методичним кабінетом 

 

 


