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ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІІ-ПСТР АЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

НАКАЗ
40

.10.2013

Про результати впровадження
проекту «Довіра до освіти»
у 2013-2014 навчальному році

_.,.'

На виконання наказу Департаменту освіти 1 наУІ<:И,молоді та спорту
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної
адміністрації) від З 1липня 201 З NQ 627 «Про впровадження проекту «Довіра до
освіти» та з метою підвищення
якості освіти, створення сприятливих умов для
самостійної діяльності навчального закладу, забезпечення високого рівня безпеки і
комфорту учасникам навчально-виховного
процесу, підвищення ефективності
державно-громадського управління системою освіти
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити перелік загальноосвітніх
навчальних
проекту «Довіра до освіти» (додається).

закладів - переможшв

2. Начальникам
управлінь
освіти районних
в місті Києві державних
адміністрацій,
керівникам
Центру науково-освітніх
інновацій
та
моніторингу,
Інституту післядипломної
педагогічної
освіти Київського
університету імені Бориса Грінченка впродовж 2013-2014 навчального року
перевірки загальноосвітніх навчальних закладів, зазначених у п. 1 цього
наказу, здійснювати лише за дорученням директора Департаменту освіти і
науки, молоді та спорту.
З. Управлінню
дошкільної,
загальної середньої та позашкільної
освіти
(Пархоменко І.М.) звернутись до Державної санітарно-епідеміологічної
служби міста Києва, Головного управління державної служби надзвичайних
ситуацій у м. Києві щодо обмеження у 2013-2014 навчальному році

,/

перевірок загальноосвітніх навчальних закладів - переможців
«Довіра до освіти».

проекту

4. Координаційному центру інформаційних технологій Департаменту освіти і
науки, молоді та спорту (Сніжко М.В.) розмістити на сайті Департаменту
перелік навчальних закладів-переможців проекту «Довіра до освіти».
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор Департаменту

О. Добровольська

Додаток
до наказу Департаменту
освіти і
науки, молоді та спорту виконавчого
органу
Київської
державної
адміністрації)
від <ЧО»
,,(О
2013 р. N!! ?і'сР3

Перелік
загальноосвітніх навчальних закладів - переможців
проекту «Довіра до освіти»

2.

Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням
англійської мови N2 92 імені Івана Франка
Ліцей «Наукова зміню>

3.

Гімназія «Троєщина»

4.

Школа І ступеня N2 322

5.

Спеціалізована школа І ступеня N2 327
іноземних мов

6.

Спеціалізована

7.

Кловський ліцей N2 77

8.
9.

Український гуманітарний ліцей КНУ ім. Т .Шевченка
Ліцей N!! 1ОО«Поділ»

10.

Ліцей «ЕКО» N!!198

11.

Ліцей N!! 142

12.

Гімназія N!! 318 «Міленіум»

13.

Гімназія N!! 48

14.

Ліцей N2 38 ім. В. Молчанова

1.

_,j

Директор Департаменту

З

поглибленим

вивченням

школа N2 20

О. Добровольська

