
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ТА НАУКИ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Н А К А З

___2018 м. Одеси № М І

Про організацію проведення 
СгоБз-форуму лідерів учнівського 
самоврядування закладів загальної 
середньої освіти м. Одеси 
«Разом ми змінимо світ!»

Відповідно до Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та 
молоді на 2016 - 2020 роки, затвердженої Указом Президента України 
від 13 жовтня 2015 року № 580/2015, Концепції національно-патріотичного 
виховання дітей і молоді, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки 
України від 16 червня 2015 року № 641, з метою сприяння розвитку 
діяльності органів учнівського самоврядування у закладах освіти, 
формування цілісної особистості молодої людини -  всебічно розвиненого, 
відповідального громадянина та патріота

НАКАЗУЮ:

1. Провести з 13 по 14 грудня 2018 року на базі Одеського навчально- 
виховного , комплексу «Гімназія № 7 -  спеціалізована школа І ступеня 
з поглибленим вивченням англійської мови» Одеської міської ради Одеської 
області Сгозз-форум лідерів учнівського самоврядування закладів загальної 
середньої освіти м. Одеси «Разом ми змінимо світ!» (далі -  Форум) згідно 
з програмою, що додається.
2. Директору Одеського НВК «Гімназія № 7» Мельник С.В. забезпечити:
2.1. Проведення заходів Форуму на базі закладу без порушення освітнього 

процесу.
2.2. Належні умови проведення Форуму.
2.3. Дотримання під час проведення заходів Форуму правил безпеки 

життєдіяльності, санітарно-гігієнічних вимог.
3. Начальнику територіального відділу освіти департаменту освіти та 
науки Одеської міської ради Саідовій Т.Д. забезпечити організаційну 
підтримку проведення Форуму.
4. Начальникам територіальних відділів освіти районів департаменту 
освіти та науки Одеської міської ради, керівникам закладів загальної 
середньої освіти та позашкільної освіти Одеських: БДЮТ «Тоніка», 
БДЮТ «Домінанта», ІІДЮТ «Еврика», ЦДЮТ «Дивосвіт»:

4.1. Сприяти участі лідерів учнівського самоврядування закладів загальної 
середньої освіти -  членів Парламенту старшокласників м. Одеси (відповідно



до складу, затвердженого наказом департаменту освіти та науки Одеської 
міської ради від 15.11.2018 № 357 (зі змінами від 05.12.2018 № 387).

4.2. Забезпечити призначення відповідальних за збереження життя та 
здоров’я учасників заходів, зазначених в п. 4.1, проведення відповідних 
інструктажів.
5. Начальнику відділу молодіжної політики департаменту освіти та науки 
Одеської міської ради Чолак В.С. забезпечити організаційну підтримку 
проведення Форуму.
6. Начальнику відділу інформаційно-інноваційних технологій 
департаменту освіти та науки Одеської міської ради Ковальчук 1.В. 
забезпечити інформування ЗМІ про проведення Форуму та висвітлення 
інформації про його проведення на офіційних сайтах Одеської міської ради 
та департаменту освіти та науки Одеської міської ради.
7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 
директора департаменту освіти та науки Одеської міської ради Думу О.М.

Директор департаменту О.В. Буйневич

Чолак В.С. 
726- 10-34



Додаток до наказу 
департаменту освіти та науки 
Одеської міської ради
від ОС#- т і  № Ж

Програма
Сгоьз-форуму лідерів учнівського самоврядування закладів загальної 

середньої освіти м. Одеси «Разом ми змінимо світ!»

Ч ас Н азв а  заход у
13 .12 .2018

10:00-10:40 Реєстрація учасників СгоББ-форуму лідерів учнівського 
самоврядування закладів загальної середньої освіти 
м. Одеси «Разом ми змінимо світ!»(далі -  Форум).

10:40-10:55 Зустріч учасників Форуму: флешмоб «Ах, Одесо!».
10:55-15:20 Квест «Технології лідерства».
15:20-16:00 Робота в творчих групах. Підведення підсумків.

14 .12 .2018
10:00-10:35 Зустріч учасників Форуму.
10:35-11:05 Флешмоб «Ми -  найкраще в Україні!».
11:05-11:55 Майстер-клас з виготовлення новорічних прикрас.
12:00-13:00 Перша урочиста сесія Парламенту старшокласників 

м. Одеси.
12:45-13:15 Благодійний ярмарок «Добро починається з нас».


