
 
У К Р А Ї Н А  

ЗДОЛБУНІВСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВІДДІЛ  ОСВІТИ 
 

Н А К А З 
 
   17 квітня 2013 року         м.Здолбунів        № 93 
 
Про затвердження плану заходів  
з підготовки  та проведення у 2013 році 
 в навчальних закладах району  
 Року дитячої  творчості 
        
        На виконання Указу Президента України від 28 грудня 2012 року  № 
756  «Про проведення у 2013 році в Україні Року дитячої творчості», Плану 
організації виконання Указу Президента України від 28 грудня 2012 року № 
756  «Про проведення у 2013 році в Україні Року дитячої творчості», 
схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України 09 січня 2013 
року, розпорядження голови Рівненської обласної державної адміністрації від 
12 лютого 2013 року № 80  «Про проведення у 2013 році в області  Року 
дитячої  творчості»,  наказу управління освіти і науки Рівненської обласної 
державної адміністрації від 03.04.2013 №261 «Про затвердження плану 
заходів з підготовки та проведення у 2013 році в навчальних закладах області 
Року дитячої творчості», заходів із проведення у 2013 році в районі Року 
дитячої творчості від 19.03.2013 №дор.-22/01-04/13, з метою  сприяння 
забезпеченню освітньо-культурних потреб дітей, створення умов для їх 
творчого, інтелектуального, духовного та фізичного розвитку, виявлення і 
підтримки талановитих та обдарованих дітей, організації змістовного 
дозвілля, удосконалення виховної роботи та розбудови системи позашкільної 
освіти:  
   Наказую: 

 1. Затвердити  план заходів із проведення у 2013 році в навчальних 
закладах району Року дитячої творчості (далі – план заходів), що додається. 

2. Керівникам навчальних закладів району: 
2.1. Розробити та затвердити у встановленому порядку відповідні плани 

заходів та забезпечити їх виконання. 
2.2.  Інформувати відділ освіти райдержадміністрації про хід виконання 

наказу до 20 травня та 20 листопада 2013 року. 
3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 Начальник відділу                                                                            В.Бондарчук     



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ відділу освіти   
Здолбунівської  районної  
державної  адміністрації 
         17.04.2013  № 93 

План  
заходів із проведення у 2013 році в навчальних закладах району 

 Року дитячої творчості 
 

1. Забезпечити збереження мережі позашкільних навчальних закладів, 
гуртків, що функціонують на базі загальноосвітніх навчальних 
закладів. 

                                                          
Відділ освіти райдержадміністрації,                
керівники навчальних закладів.                      

                                                                                                             Постійно. 
2. Забезпечити збільшення відсотка охоплення дітей та учнівської 

молоді різними  формами позашкільної освіти у закладах системи освіти 
району (не менше 70 відсотків від загальної кількості учнів).  
                                                                             

Відділ освіти райдержадміністрації,                                              
керівники навчальних закладів.                                                       
Упродовж 2013 року. 

3. Провести: 
 районні тематичні літні збори для учнівської молоді та учнівського 

самоврядування;   
                                                                                      
                                                                                                     Райметодкабінет.  

         Упродовж червня–серпня  
        2013 року; 

            районний   чемпіонат  КВК серед учнівської молоді; 
                                                                                                      Райметодкабінет. 
                                                                           Березень–травень 2013 року, 

      жовтень–грудень 2013року. 
4. Організувати:  
         районну виставку- конкурс писанкарства  «Воскресни, писанко!»;  

       райметодкабінет, 
керівники навчальних 
закладів .                                                                

          20-30 квітня 2013 року;  
                                                                    

         районний конкурс серед команд клубу веселих і кмітливих юних 
інспекторів руху; 

                                                                            
рай методкабінет, 



                                                                           керівники навчальних закладів. 
                                                                                                 11 квітня 203 року; 

 
районну виставку-звіт на кращу організацію туристсько-краєзнавчої 

роботи в навчальних закладах району «Країна юних мандрівників»;  
                                                                                    Райметодкабінет,  
                                                           керівники навчальних закладів. 

                                                                                     25 вересня 2013 року; 
фотовиставку дитячих робіт «Спорт для всіх очима дитини»; 
                                                                                     Райметодкабінет,  
                                                           керівники навчальних закладів. 

                                                                               Квітень–травень 2013 року; 
обласну спортивну гру «Сімейні перегони». 
                                                    Відділ освіти райдержадміністрації, 
                                                    Здолбунівська ЗОШ І-ІІІ ст. №6. 

      Квітень–травень 2013 року; 
  

районний конкурс малюнка в оздоровчих таборах «Олімпійське літо». 
                                                                                    Райметодкабінет. 

    Червень-вересень 2013 року. 
  

 
 
           5. Взяти участь у: 

  
            обласному фестивалі „Щасливі долоні” талановитих дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування;      

                                                                                                         
Райметодкабінет.                                                                                       

                                                                                                      Червень-липень; 
          обласному фестивалі дитячої творчості „Сузір’я талановитих 
дошкільнят”; 

                                                                                
Райметодкабінет, 

      керівники дошкільних закладів.  
                                        Вересень; 

       42-му чемпіонаті України серед юніорів із пішохідного туризму; 
                                                  Райметодкабінет. 

                                                                                          Липень;  
 

          IХ Всеукраїнському зльоті юних туристів-краєзнавців – активістів руху 
учнівської молоді „Моя земля – земля моїх батьків”; 

                                                   Райметодкабінет. 
                                                                                                                 Липень;  
    



             Всеукраїнському форумі працівників позашкільної освіти, 
присвяченому Року дитячої творчості; 

                                                                          Керівники позашкільних закладів. 
                                                                                                                  Листопад; 
 

             IV Всеукраїнській науково-технічній виставці молодіжних інновацій 
та творчих проектів „Майбутнє України”; 

                                                                                         Райметодкабінет,                        
                                                                                  станція юних техніків. 

                                    Листопад; 
благодійному концерті дитячих художніх колективів позашкільних 

навчальних закладів для дітей із числа соціально незахищених категорій до 
дня Святого Миколая; 

Центр творчості дітей та юнацтва,                                      
Мізоцький будинок школярів та молоді, 
загальноосвітні навчальні  заклади. 

                                                                                                            Грудень; 
 
        Всеукраїнській Інтернет – олімпіаді для учнів 7–11 класів 
загальноосвітніх та вихованців позашкільних навчальних закладів; 
                          Райметодкабінет, 
                                                                         керівники навчальних закладів. 
 
   6. Сприяти участі дітей та дитячих художніх колективів в обласних та  
міжнародних, всеукраїнських конкурсах, фестивалях, спортивних змаганнях, 
турнірах, олімпіадах, літніх школах. 

       Відділ освіти райдержадміністрації,  
                                       райметодкабінет, 

                                                                       керівники навчальних закладів.                                                                                         
                                                                                                                 Постійно. 
 
 
Головний спеціаліст відділу                                                               І.Рудько 

  
  
  

  
 
 
 
  

 


