
 

  КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ  
 

НАКАЗ 
 

“30” cерпня 2013 р.               м. Київ 

 
 

           № 276 

 

Про  надання статусу обласного  

опорного закладу освіти та обласної  

школи передового педагогічного досвіду 

 

За поданнями відділів освіти районних державних адміністрацій, 
міських рад, управлінь освіти, управлінь освіти і науки міських рад, 

відповідно до Положень про обласні опорні заклади освіти та обласні школи 

передового педагогічного досвіду, затверджених наказами управління освіти 
і науки Київської обласної державної адміністрації від 02.06.2004 № 220 

“Про затвердження Положення про обласний опорний заклад освіти” та від 

02.06.2004 № 221 “Про затвердження Положення про обласну школу 

передового педагогічного досвіду”, згідно з рішенням науково-методичної 
ради Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних 

кадрів (протокол № 3  від 25.04.2013)   

 
  

НАКАЗУЮ: 

 
 

1. Затвердити перелік закладів, яким надано статус: 
 

1.1. обласного опорного закладу освіти (додаток 1); 
 

1.2. обласної школи передового педагогічного досвіду (додаток 2). 
 

2. Київському обласному інституту післядипломної освіти 

педагогічних кадрів (Бачинська Є.М.): 
 

2.1. Здійснювати науково-методичний супровід та координацію  

діяльності обласних опорних закладів освіти та шкіл передового 
педагогічного досвіду. 

 

2.2. Зарахувати слухачам, які постійно працюють на базі обласних 
опорних закладів освіти та обласних шкіл передового педагогічного досвіду і 

виконують програму теоретичного та діагностико-аналітичного  модулів на 
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базі Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних 

кадрів, таку роботу як курси підвищення кваліфікації з видачею відповідного 

посвідчення. 
 

3. Керівникам місцевих органів управління освітою здійснювати: 
 

          3.1. Фінансування діяльності обласних опорних закладів освіти і шкіл 

передового педагогічного досвіду за рахунок місцевого бюджету. 
 

          3.2. Доплату до заробітної плати керівникам обласного опорного 

закладу освіти й обласної школи передового педагогічного досвіду за 

рахунок місцевого бюджету відповідно до чинного законодавства. 
 

          4. Керівникам обласних опорних закладів освіти та обласних шкіл 

передового педагогічного досвіду щорічно звітувати про результати  

діяльності на засіданнях науково-методичної ради Київського обласного 
інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів. 
 

           5. Підготувати до видання науково-методичні посібники, збірники 
матеріалів за результатами діяльності обласних опорних закладів освіти та 

обласних шкіл передового педагогічного досвіду. 
 

           6. Контроль за виконанням наказу покласти на виконуючого обов’язки 

ректора Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних 

кадрів  Бачинську Є.М. 
 

 

Директор департаменту                                          Н.І.Клокар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Виконавець:  

Бачинська Є.М. 

 0(4563) 5-12-40 

Завізовано: 

Рогова В.Б. 

Осипенко Ж.Ж. 

Бачинська Є.М. 

Грисюк М.О. 

Бігун Н.М. 

 

Надіслано: 

до справи , 

місцевим органам управління 

освітою, закладам освіти 

обласної комунальної 
власності, Київському 

обласному інституту 

післядипломної освіти 

педагогічних кадрів 


